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തിങ്്ൾ
1195 മീനം 24

സവ്ർണം
ഗര്ാം -3,975
പവൻ -31,800

സപ്ത്ീയ്കട"അധൈരയ്ത്്ികലധൈരയ്'വ്മായിഷാജിഎൻ.കര്ൺ
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിര്വനന്്പ്രം:സപ്ത്ീയ്കടഅതധരയ്
ത്്ികലതധരയ്ംപര്കമയമാക്്ിപ്തിയ
ചലച്്ിപത്ത്്ിക്്്രിറവിക്്്ള്്എഴ്ത്്ി
കലക്്്കടന്്ിരിക്്്കയാണ്കോകസി
നിമപശ്ദ്്ിക്്്ന്്മലയാളത്്ിക്്്പര്ിയ
കപ്്ട്്സംവിധായകൻഷാജിഎൻ.കര്
ൺ.
ജനനം,മാത്തവ്ംഉൾകപ്്കടസപ്ത്ീയ്
കടരലതലങ്്ളിലായിവയ്ാരരിക്്്ന്്
അത്്ാംശംപര്ക്തിയ്മായിഎങ്്കന
കയല്്ാംഇടരഴകിമ്ക്ന്ട്്്കോക്ന്്്
എന്്തിക്്്ക്ടിയ്ള്്അകന്വഷണമാ
യിരിക്്്ംഈചലച്്ിപത്ം.കാഴച്യ്കട
സൗദ്്രയ്ത്്ികലക്്്ംഭാഷയികലക്്്ംആ

അന്ഭവകത്്രരിവർത്്നകപ്്ട്ത്്്ക
എന്്താണ്ഷാജിപ്തിയചിപത്ത്്ില്
കടഉകദ്്ശിക്്്ന്്ത.്വീണ്കിട്്ിയകോ
കോണഅവധികയആരീതിയിൽസർരാ
ത്്കമായിവിനികോരിക്്്കയാണ.്രിറ
വി,സവ്ം,വാനപര്സ്്ം,ക്ട്്ിപസ്ാങ്്്,ഓള്
എന്്ിവയക്്്്കശഷമ്ള്്സിനിമയ്കട
ആശയംഎഴ്ത്കപ്്ൾഇടയക്്്്നിന്്്
കോക്ന്്്കണ്്ങ്്ിലം്അത്മറികടക്്ാ
നാവ്ന്്്കണ്്ന്്്അകദ്്ഹം.
രണംകോയ്്്കഎന്്ലക്്്യക്ത്കട
സിനിമകയട്ക്്്ന്്വകരസിനിമക്്ാകര
ന്്്വിളിക്്ാൻരറ്്ില്്.അവകര,സിനിമ
എന്്മാധയ്മകത്്തപന്്്രരമായിഉര
കോരിക്്്ന്്കച്്വടക്്ാകരന്്്രറയാം.

മലയാളത്്ിൽഅപക്മംഅഥവാവയലൻ
സ്മ്ഖയ്പര്കമയമായസിനിമകൾവര്ന്്്
ണ്്്.ഒരാൾമരിച്്്കിടക്്്ന്്ത്കാണ്
കപ്്ൾേയയം്വിഷമവ്മാണ്കപ്രക്്ക
ർക്്്ഉണ്്ാകകണ്്ത.്എന്്ാൽ,ഇവികട
അത്ആകോഷമായിമാറ്കയാണ.്മര
ണംസക്ത്ഷിക്്ാവ്ന്്ഒന്്ാവ്ന്്്.
പ്രാണങ്്ളിൽയ്ദ്്കോകക്്യ്കണ്്ങ്്ി
ലം്കോരയ്കടആകോഷംതീകരക്്്റ
വാണ.്എന്്ാൽ,ഇവികടഅപക്മംവിവരി
ക്്ാൻകോവ്കയാണ്കലാകാരകനന്്്
ഷാജിക്റ്്കപ്്ട്ത്്ി.
"കോറിയക്്ാര്കടവയലൻസികനപ്്റ്്ി
രറഞ്്ാൽ,അവർകശാപ്്്കാകരക്്ാൾ
കട്്മാണ.്ഇറച്്ികവട്്്കാരനം്ഒര്േയ

യ്ണ്്്,അത്അകന്വഷിക്്്ന്്ില്്.ഇറച്്ി
മാപത്കമകാണ്ന്്്ള്്്.'-അകദ്്ഹംരറ

ഞ്്്.
കകഎസഎ്ഫഡ്ിസികചയർമാൻക്ടി
യായഷാജിഎൻ.കര്ൺകകരളചലച്്ി
പത്അക്്ാഡമിയ്കടആേയ്കചയർമാനാ
ണ.്"കകരളചലച്്ിപത്അക്്ാഡമികയന
ശിപ്്ിച്്്എന്്്തകന്്രറയാം.അക്്ാഡ
മികയര്രകപ്്ട്ത്്്കപ്്ഴ്ണ്്ായിര്ന്്
കാഴച്പ്്ാട്ഇകപ്്ൾഅതിനില്്.
സവ്ന്്ംകേഹകത്്സക്നഹിക്്്ന്്ആ
ൾക്്ാരായി,സവ്ന്്ംതാതര്രയ്ത്്ിക്്്
സംരക്്കരായിഅക്്ാഡമിഅധഃരതി
ച്്്.വലികോര്കാഴച്പ്്ാടികനകാണാൻ
അക്്ാഡമിതയ്്ാറായില്്'-അകദ്്ഹംമ്
ഖംകോക്്ാകതആഞ്്ടിക്്ാൻമടിക്്്
ന്്ില്്.

ഉന്്തറേതാക്്ളമ്ായി
റോേിയക്ടചർച്്
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്കത്്രാ
പട്്്ീയകക്്ികള്കടഉന്്ത
കനതാക്്ൾ,മ്ൻരാപട്്്രതി
മാർത്ടങ്്ിയവര്മായി
കോവിഡ്വയ്ാരനവം്പര്തി
കോധനടരടികളം്ചർച്്
കചയത്്പര്ധാനമപന്്്ിനകര
പദ്്്കോേി.കോൺപര്സ്അ
ധയ്ക്്കോണിയരാന്്ി,ര
ശ്്ിമബംരാൾമ്ഖയ്മപന്്്ിമ
മതബാനർജി,മ്ൻരാപട്്്ര
തിമാരായപര്ണബ്മ്ഖർജി,
പര്തിഭരാട്്ീൽ,മ്ൻപര്ധാന
മപന്്്ിമാരായമൻകോഹൻ
സിങ,്എച്്്.ഡി.കേവരൗഡ
ത്ടങ്്ിയവര്മായികോേി

സംസാരിച്്്.വിവിധതലങ്്
ളിൽപര്ധാനമപന്്്ിനടത്്്
ന്്ചർച്്കള്കടഭാരമാണി
കതന്്്സർക്്ാർവ്ത്്ങ്്
ൾ.
മ്ലായംസിങ്യാേവ,്അ
ഖികലഷ്യാേവ,്നവീൻര
ടന്ായിക,്കക.ചപദ്്്കശഖർ
റാവ,്എം.കക.റ്്്്ാലിൻ,പര്
കാശ്സിങ്ബാേൽഎന്്ിവ
ര്മായം്കോേിസംസാരിച്്്.
രാർലകമ്്്ികലവിവിധക
ക്്ികള്കടകനതാക്്ള്മായി
ഈമാസംഎട്്ിന്പര്ധാനമ
പന്്്ിവിഡികോലിങ്്്വഴിച
ർച്്നടത്്്ന്്്ണ്്്.

തിര്വനന്്പ്രം:കകരളത്്ി
ൽ്്എട്്്കരർ്്ക്്്ക്ടികോവി
ഡ്19കോകോണതവറസ്
ബാധസ്്ിരീകരിച്്്.കോഴി
കക്്ട്ജില്്യിൽ്്നിന്്്അ
ഞ്്്കരർ്്ക്്്ംരത്്നംതിട്്,
കണ്്്ർ്്,കാസർ്്കോഡ്ജില്്ക
ളിൽ്്നിന്്്ംഓകോര്ത്്
ർ്്ക്്്മാണ്കോരംസ്്ിരീകരി
ച്്ത.്കോഴികക്്ട്ജില്്യിൽ്്
കോരംബാധിച്്വരിൽ്്നാല്
കരർ്്ഡൽഹിനിസാമ്ദ്്ീൻമ
ർകസിൽ്്നിന്്്ംഒരാൾ്്ദ്
ബായിൽ്്നിന്്്ംവന്്താണ.്
രത്്നംതിട്്യിൽ്്കോരം
സ്്ിരീകരിച്്യാൾ്്ഡൽ്്ഹിയി

ൽ്്നിന്്്വന്്താണ.്കണ്്്ർ്്,
കാസർ്്കോഡ്ജില്്യില്ള്്വ
ർ്്ക്്്കോരംബാധിച്്ത്സമ്്
ർ്്ക്്ത്്ില്കടയാണ.്നിസാമ്
ദ്്ീനിൽ്്നിന്്്ംവന്്10കര
ർ്്ക്്ാണ്ഇത്വകരകോരം
സ്്ിരീകരിച്്ത.്രത്്നംതിട്്
യിൽകോരംസ്്ിരീകരിച്്വയ്
ക്്ിക്്്ഡൽഹിയിൽനിന്്്
വന്്കപ്ടയന്ിൽസമ്്ർക്്
ത്്ില്കടയാണ്രകർന്്കത
ന്്ാണ്സ്ചന.നിസാമ്ദ്്ീ
നിൽനിന്്്വന്്വർഈകപ്ട
യന്ില്ണ്്ായിര്ന്്്എന്്ാ
ണ്വിവരം.
കകരളത്്ിൽ്്314കരർ്്ക്്ാ
ണ്ഇകരവകരകോരബാധ
സ്്ിരീകരിച്്ത.്ആറ്കരര്കട
രരികോധനാഫലംഇന്്കല

കനരറ്്ീവ്ആയി.കണ്്്ർ്്ജില്്
യിൽ്്നിന്്്ം4കരര്കടയം്
തിര്വനന്്പ്രം(മലപ്്്റം
സവ്കേശി),കോഴികക്്ട്ജില്്
കളിൽ്്നിന്്്ംഓകോര്ത്്ര്
കടയം്രരികോധനാഫലമാ
ണ്കനരറ്്ീവായത.്നിലവിൽ്്
256കരർ്്വിവിധആശ്രപത്ി
കളിൽ്്ചികിത്്യിലാണ.്ഇ
ത്വകരആകക56കരർ്്കോര
മ്ക്്ികനടിഡിസച്ാർ്്ജായി.
രണ്്്കരർ്്മരിച്്ിര്ന്്്.
സംസ്്ാനകത്്വിവിധജി
ല്്കളിലായി1,58,617കരർ്്നി
രീക്്ണത്്ിലാണ-്1,57,841
കരർ്്വീട്കളിലം്776കരർ്്
ആശ്രപത്ികളിലം്.188കര
കരയാണ്ഇന്്കലആശ്ര
പത്ിയിൽ്്പര്കവശിപ്്ിച്്ത.്

പേര്്ക്്്ക്ടിപോഗബാധ81,58,617
നിരീക്്ണത്്ില്്

പേര്്

മരുനുുുവേണം:വോദിവോടുടരുംപു
വാഷിങട്ൺ്്:കകാവിഡ്ദ്രന്്ംകവട്്
യാട്ന്്യ്എസ്ഇന്്്യയ്കടസഹാ
യംകതടി.ഒകരാമിനിറ്്ിലം്രണ്്രആ
ള്കൾ്്എന്്കണക്്ിൽ്്മരണമടയ്
ന്്നയ്്ജഴസ്ിയിലടക്്ംവൻ്്പര്തിസ
ന്്ികനരിട്ന്്യ്എസികലക്്്ഇന്്്യ
നിർ്്മിക്്്ന്്തഹകപ്ഡാകക്ാ്കറാകവ്ി
ൻ്്എന്്ഗ്ളികആവശയ്ത്്ിന്എ
ത്്ിച്്്തരണകമന്്്പര്സിഡ്്്്കഡാ
ണൾ്്ഡ്പട്ംപ്ഇന്്കലപര്ധാനമപന്്്ി
നകരപദ്്്കമാേികയാട്കനരിട്്ാണ്അഭയ്
ർ്്ഥിച്്ത.്ആ്്്ികകാകറാണതവറസ്
ടാസക്്കഫാഴസ്്മായിക്ടിക്്ാഴച്ന
ടത്്ിയകശഷമാണ്നകരപദ്്്കമാേികയ
പര്സിഡ്്്്പട്ംപ്കഫാണിൽ്്വിളിച്്ത.്
ഇന്്്യയിൽ്്മകലറിയയക്ക്്തികരപര്
കയാരിക്്്ന്്തഹകപ്ഡാകക്ാ്കറാകവ്ി
ൻ്്എന്്വാകസ്ിൻ്്കകാവിഡ്19
തവറസ്കൾ്്കക്്തികരഫലപര്േമായി
പര്കയാരിക്്ാകമന്്്കതളിയിച്്ിട്്്ണ്്്.
താരതകമ്യനവിലക്റവ്ള്്ഈഗ്ളി
കനിലവികലസാഹചരയ്ത്്ിൽ്്യ്എ

സികലകകാവിഡ്കരാരികൾ്്ക്്്ഏകറ
പര്കയാജനകരമാണ.്എന്്ാൽ്്പ്ർ്്ണ
മായം്ഇന്്്യയ്കടക്ത്്കയം്ഇവി
കടമാപത്ംഉതര്ാേനവ്മ്ള്്ഗ്ളികക
യറ്്ിയയക്്്്ന്്തിന്ഇന്്്യശനിയാ
ഴച്മ്തൽ്്വിലക്്്ഏർ്്കപ്്ട്ത്്ിയിര്
ന്്്.കയറ്്്മതിക്്ാരയ്ത്്ിൽ്്ഒരിളവം്
അന്വേിക്്ികല്്ന്്ായിര്ന്്്ഡയറ
കറ്്്കററ്്്ജനറൽ്്ഓഫ്കോറിൻ്്കപ്ട
യഡ്ിക്്്കർ്്ശനനിലരാട.്കയറ്്്മ
തിനികരാധനംശനായാഴച് തകന്്
പര്ാബലയ്ത്്ിൽ്്വര്കയം്കചയത്.്
ഇതിന്കതാട്്്രിന്്ാകലയാണ്കമാേി
കയകതടിപട്ംരിക്്്വിളികയത്്ിയത.്
""ഞാൻ്്പര്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്കമാ
േിയ്മായിേീർ്്ഘകനരംസംസാരിച്്്.
കകാവിഡ്പര്തികരാധത്്ിനം്ചിത്്
യക്്്്ംഫലപര്േമായടാകല്്റ്്ാണ്
തഹകപ്ഡാകക്ാ്കറാകവ്ിൻ്്.ഈഗ്ളിക

വളകരക്്്ട്തൽ്്ഉതര്ാേിപ്്ിക്്്ന്്
രാജയ്മാണ്ഇന്്്യ.അവര്കടതകയി
ൽ്്ആവശയ്ത്്ിൽ്്ക്ട്തൽ്്കറ്്്്ാക്്്
ണ്്്.എന്്ാൽ്്കയറ്്്മതിക്്ാരയ്ത്്ിൽ്്
അവർ്്ക്്്ചിലനിയപന്്്ണങ്്ൾ്്വ
ന്്്.അത്ഒഴിവാക്്ിത്്രണകമന്്്
പര്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്കമാേികയാട്അ
ഭയ്ർ്്ഥിച്്ിട്്്ണ്്്.ഉോരമായിരരിരണി
ക്്ാകമന്്ാണ്അകദ്്ഹംരറഞ്്ത.്''
തവറ്്്ഹൗസികലരതിവ്രപത്സകമ്്
ളനത്്ിൽ്്പട്ംപ്വിശേീകരിച്്്.
കകാവിഡ്പര്തികരാധത്്ിനം്ചികി
ത്്യക്്്്ംഇന്്്യയിൽ്്നിന്്്ഔഷധം
കവണകമന്്്ആവശയ്കപ്്ട്ന്്ആേയ്
രാജയ്മാണ്യ്എസ.്മകലറിയചികി
ത്്യക്്്്രണ്്്മ്തൽ്്കക്്ഉരകയാരി
ക്്്ന്്ഗ്ളികയാണിത.്അതിക്്്വ
കകഭേമണികപ്ാ്ൾ്്കകാവിഡ്19കനതി
കരവിജയകരമായിപര്കയാരിക്്്ന്്ത.്

ഇതിന്പ്റകമഎച്്്ഐവിതവറ
സ്കൾ്്കക്്തികരനൽ്്ക്ന്്ചിലവാ
കസ്ിന്കള്കടകകാംരികനഷനം്
കകാവിഡ്19കനതികരവിജയകരമാ
കണന്്്ഇവികടകകണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.
ഏതാനം്േിവസംമ്ൻ്്പ്കകാവിഡ്
ബാധിച്്്മ്ങ്്ിനടന്്പബ്ിട്്ീഷ്രൗര
കനകകണ്്ത്്ികളമകശരികമഡിക്്ൽ്്
കകാകളജ്ആശ്രപത്ിയിൽ്്നൽ്്കിയ
ചികിത്്യക്്്്ഈമര്ന്്ാണ്ഉരകയാ
രിച്്ത.്റികറ്ാ്നാവിർ്്,കലാപ്്ിനാവിർ്്
എന്്ീമര്ന്്്കള്കടകകാംരികനഷ
നാണ്പബ്ിട്്ീഷ്രൗരന്നൽ്്കിയത.്
ഇന്്്യൻ്്കൗൺ്്സിൽ്്ഓഫ്കമഡിക്്
ൽ്്റികസർ്്ച്്ിക്്്അംരീകാരകത്ാ്കട
യം്കരാരിയ്കടസമ്്തകത്ാ്കടയ്മാ
ണ്ഈവാകസ്ിൻ്്നൽ്്കിയത.്ഏഴ്
േിവസകത്്ചികിത്്യക്്്്കശഷം
കനരറ്്ിവ്ആയിഅകദ്്ഹംആശ്രപത്ി
വിട്്്.കരാരംഗ്ര്തരമായമറ്്്ചിലരി
ലം്ഈഔഷധംപര്കയാരിക്്്ന്്്
ണ്്്.

രരിഗണിക്്ാകമന്്്റമാേിയ്കടഉറപ്്്

കോച്്ി:മാരകമായകോവിഡ്
19രകർ്്ച്്വയ്ാധികയകനരിട്
ന്്തിൽരാജയ്ത്്ിക്്്ഐ
കയ്ംപര്കടിപ്്ിക്്ാനം്,കോക്
ഡൗണിൽവീടിന്ള്്ിൽകഴി
യ്ന്്വർക്്്ംനിരീക്്ണ
ത്്ില്ള്്വർക്്്ംതധരയ്വം്
ആത്്വിശവ്ാസവം്രകരാ
നം്,തവറസികനതികരയ്ള്്
കോരാട്്ത്്ിന്കര്കത്്കാ
നം്പര്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്
കോേിആഹവ്ാനംകചയത്േീ
രംകതളിക്്ൽ്്രാജയ്കോന്്ട

ങ്്ംഒകരമനകോകടഏകറ്്ട്
ത്്്.
ഇന്്കലരാപത്ിഒൻ്്രതിന്
തകന്്വീട്കൾ്്ക്്്മ്ന്്ിലം്
ബാൽ്്ക്്ണികളിലം്കചരാ
ത്കളം്കമഴ്ക്തിരികളം്
കോർച്്്കളം്കോതബൽ
കോണികലഫ്്ാഷ്തലറ്്്ക
ളം്പര്കാശിച്്്.രാജയ്കത്്
പര്ാമ,നരരവയ്തയ്ാസമില്്ാകത
എല്്ായിടത്്്ംകോടാന്കോ
ടിേീരങ്്ളാണ്കതളിഞ്്ത.്
പര്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്കോേി

ഡൽഹിയികലതക്്്വസതി
ക്്്മ്ന്്ിൽനീലക്്രയ്ള്്
മ്ണ്്്ട്ത്്ാണ്വലിയനില
വിളക്്ിൽതിരികതളിച്്ത.്മ്
ഖയ്മപന്്്ിരിണറായിവിജയ
ക്്്ഔകേ്യാരികവസതിയായ
ക്്ിഫ്ഹൗസിലം്സംസ്്ാന
കത്്മറ്്്മപന്്്ിമാര്കടവസ
തികളിലം്കൃതയ്ംഒൻരതിന്
തകന്്തലറ്്്കൾ്്അണച്്്േീ
രങ്്ൾകതളിച്്്.
കോവിഡ്കോരബാധകയ
കചറ്ക്്ാൻജനതകർഫയ്,്

21േിവസംകോക്ഡൗൺഎ
ന്്ിവപര്ഖയ്ാരിച്്തിന്രിന്്ാ
കലയാണ്കോേിജനങ്്ള്കട
ഐകയ്ംപര്കടിപ്്ിക്്ാനായി
േീരംകതളിക്്ാൻആഹവ്ാനം
കചയത്ത.്
രാഷ്പട്രതിരാംനാഥ്കോ
വിദ്്്,ഉരരാഷ്പട്രതികവങ്്യ്്
നായിഡ,്കകപദ്്്മപന്്്ിമാർ,വി
വിധസംസ്്ാനമ്ഖയ്മപന്്്ിമാ
ർ,കലാകാരന്്ാർ,സാമ്ഹയ്
പര്വർത്്കർ,ആധയ്ാത്്ിക
കനതാക്്ൾഎന്്ിവകരല്്ാം

ആഹവ്ാനത്്ിൽരങ്്്കചർ
ന്്്.
കകരളത്്ിൽനിന്്്മമ്്്ട്്ി,
കോഹൻലാൽ,ജയസ്രയ്,രാ
യികചിപത്,നടിമാരായസ്ര
ഭിലക്്്മി,അന്പശ്ീ,കോയ്
മാതയ്്അടക്്ംനിരവധിപര്മ്
ഖർേീരംകതളിക്്ലികനരി
ന്്്ണച്്്കോഷയ്ൽമീഡിയ
യില്കടരംരത്്്വന്്ിര്ന്്്.
മമ്്്ട്്ിയ്കടരിന്്്ണയക്്്്
പര്ധാനമപന്്്ികോേിടവ്ിറ്്റില്
കടനദ്്ിയം്പര്കടിപ്്ിച്്്.

റോരാട്്ത്്ിന്പര്കാശറമകിരാജയ്കത്്ങ്്്ംേീരാവലി

കൊറോണ:രണ്്്മലയാളികൾ
ക്ടിവിറേശത്്്മരിച്്്
കോട്്യം:കോകോണബാധിച്്്രണ്്്മലയാളി
കൾക്ടിവികേശരാജയ്ങ്്ളിൽമരിച്്്.മലയാ
ളിവിേയ്ാർഥിതിര്വല്്കടപര്വലിയരറമ്്ിൽ
തതക്്ടവിൽകോൺഏപബ്ഹാം(21)നയ്്
കോർക്്ിലം്കോട്്യംക്റ്പ്്ന്്റസവ്കേശി
ബീന കോർജ്(54)അയർലൻഡില്മാണ്മരി
ച്്ത.്കയ്ാൻസർചികിത്്യിലായിര്ന്്്ബീന.
രണ്്്േിവസംമ്ൻരാണ്ബീനയക്്്്കോവി
ഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത.്
കോകോണസ്്ിരീകരിച്്തികനത്ടർന്്്
നയ്്കോർക്്ിൽഒരാഴച്കോളംചികിത്്യി
ലായിര്ന്്്കോൺഏപബ്ഹാം.നയ്്കോർക്്ി
കലഎൽമണ്്ിൽസ്്ിരതാമസക്്ാരനായിര്
ന്്കോൺകോകമഴസ്്വിേയ്ാർഥിയായിര്
ന്്്.അകമരിക്്യികലമലയാളിസംഘടന
കോമയ്കടസ്്ാരകകനതാക്്ളില്ൾകപ്്ട്്ക

ടപര്വലിയരറമ്്ിൽതതക്്ടവിൽസജിഏ
പബ്ഹാമിക്്്മകനാണ.്

െീന ലോർജ,്ലോൺഏനെ്ഹാം

കെ ളി ച്് മേ ന യി ച്്ാ ലം്..!
കൊവിഡ്ലോഗവയ്ാപനത്്ികനതിലരനെക്്്ന്്ലോരാട്്ത്്ിൽരാജയ്ത്്ികന്്്ശക്്ിനപ്കെിപ്്ിക്്ാ
നം്ലോക്ഡൗൺകാലത്്്അകലംപാലിച്്്വീട്കളിൽകഴിയ്ന്്വലോട്ഐകയ്ദാർഢയ്ംനപ്ഖയ്ാ
പിക്്ാന്മായിെംഘെിപ്്ിച്്ദീപംകതളിക്്ലിൽനപ്ധാനമനത്്്ിനലരനദ്്്ലോദിലകരളീയശശലിയി
ൽമ്ണ്്്ട്ത്്്തകന്്്ഔലദ്ോഗികവെതിക്്്മ്ന്്ിൽവലിയനിലവിളക്്്കതളിച്്ലപ്്ൾ.

കൊവിഡ്ലോക്ഡൗൺനിയനത്്്ണങ്്ള്കെപശ്്ാത്്ലത്്ിൽഓശാനകപ്്ര്ന്്ാൾദിനമായഇന്്കലതിര്വനത്്പ്രംപാളയംകെന്്്്ലോെഫെ്്കത്്ീനഡ്ലിൽ
ഒഴിഞ്്കെഞ്്്കൾക്്ിെയിൽമാെക്്ധരിച്്്ഏകനായിനപ്ാർഥിക്്്ന്്വിശവ്ാെി. - കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ
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ദേവരാജ്കന്്ാട്്ി
തേരാപമ്്്:ആര്ംേട്്ിണിക്്ിട
ക്്ര്കേന്്സർ്്ക്്ാരിക്്്ന
യംനടപ്്ിലാക്്ാൻ്്നാടാകേ
സാമ്ഹിേ അട്ക്്ളയ്ം ഭ
ക്്്യധാന്യേിറ്്്േള്ോയ്സാ
മ്ഹ്യ സംഘടനേള്ം രംഗ
ത്്്ള്്തപ്്ൾ്്കോച്്ാട്േഞ്്ാ
യത്്ികലസേേക്്ലിൽ്് 30
തൊളംസാംേവസമ്ോക്്ാർ്്
േട്്ിണിയിൽ്്. തോക്്്ഡൗണി
ൽ്് േന്ഷ്യർ്്ക്്് ോപ്േേല്്മ്ഗ
ങ്്ൾ്്ക്്്ംഭക്്ണംഉറപ്്ാക്്്
ന്്േിന്തവണ്്ികേര്നായ്ക്്
ൾ്്ക്്്ം േറവേൾ്്ക്്്ം ഭക്്
ണവ്ം കവള്്വ്ം കൊട്ക്്്
ത്പ്ഴാണ്ഇവികട30തൊളം
േന്ഷ്യജീവിേൾ്് േട്്ിണിയി
കലന്്്േരാേി.
കോച്്ാട് പ്ഗാേേഞ്്ായത്്്

ആറാം വാർ്്ഡ് സേേക്്ൽ്്
പ്റ്്ാട്്് േതരേനായ ഒേതൊ
ത്്്തശഖരക്്്വീട്്ിൽ്്േഴിയ്
ന്്വർ്്ക്്ാണ്ഈദ്ർ്്ഗേി.േ
ഴിഞ്് ോസംഅഞ്്ാം േിയ്്
േിതശഖരക്്്േരണത്ത്കട
ഇവികട എത്്ിയ േന്്്ക്്
ളാണ്േട്്ിണിയിൽ്്അേക്പ്ട്്
ത്.വിവിധഇടങ്്ളിൽ്്നിക്ന്
ത്്ിയ േന്്്ക്്ൾ്് േിരിച്്്
തൊവാറില്്.ഇേിനിടയിലാണ്
കൊതോണ പ്േേിതോധത്്ി
നായ്തോക്ഡൗണ്്പ്േഖ്യാേി
ച്്ത്.എവിട്ക്ന്ങ്്ില്ംേിട്്്
ന്് േക്് കൊണ്്്വന്്്പ്ഴ്
ങ്്ിേഴിക്്്ന്്ത്കൊണ്്ാണ്
ഇവര്കട ജിവൻ്് നിലനി
ൽ്്ക്്്ന്്ത്. ഇനിയ്ം അധി
ോരിേൾ്്പ്ശദ്്ിച്്ിട്്ിക്ല്ങ്്ിൽ്്
േട്്ിണി േിടന്്് േരിക്്്കേ
ന്്്ംഇവർ്്േറയ്ന്്്.
അരിക്്്ളം,തേപ്്യ്്്ർ്്,അ

ഞ്്ാംേീടിേ,തേരാപ്മ്്,കൊട്്ി
ൽ്്പ്്ാലംത്ടങ്്ിയസ്്ലങ്്
ളിലൽ്്നിന്്്എത്്ിക്പ്ട്്വരാ
ണ് ഇവർ്്. ഇത്പ്ൾ്് ഭക്്ണ
സാധനങ്്ൾ്്േീർ്്ന്്ിരിക്്്േ
യാകണന്്്ംവാർ്്ഡ്കേമ്്ർ്്ഉ
ൾ്്ക്പ്കടയ്ള്് അധിോരിേ
കളവിവരേറിയിച്്ിട്്്ംെലപ്േേ
ോയ ഒര് നടേടിയ്ം സേ
ക്ക്ണ്്ിക്ല്ന്്ാണ്ഇവര്കട
േരാേി.എന്്ാൽ്് ഇവികടയ്
ള്്േലര്തടയ്ംവീട്േൾ്്സ
േീേത്്് േക്ന്യാകണന്്്ം
അവർ്്അവരവര്കടവീട്േളി
തലക്്്ോേസംോറണകേന്്ാ
ണ്നാട്്്ോർ്്േറയ്ന്്ത്.കേ
റികൊര് വീട്്ിൽ്് 30 തൊളം

ആള്േൾ്് ോേസിക്്്ന്്ത്
തോക്ഡൗണ്് ലംഘനോണ്.
ഇപ്േയധിേം ആള്േൾ്് ഈ 
സാഹേര്യത്്ിൽ്്ഝന്്ിച്്്േ
ഴിയ്ന്്േികനേികടആതോഗയ്
വക്േപ്്ാ കൊലീതോ യാ
കൊര്നടേടിയ്ംസ്വീേരിച്്ി
ട്്ില്്. ഇവികട േരണം നടന്്
ത്പ്ൾ്് എല്്ാ സഹായങ്്ള്ം
നാട്്്ോർ്്കേയ്േിട്്്ക്ണ്ന്്്ം
േറയ്ന്്്.

ഇവര്കട അവസ്് ശനി
യാഴ്േയാണ് അറിയ്ന്്കേ
ന്്്പ്ഗാേേഞ്്ായത്്ംഗംഎം.
കേ.അമ്്ത് േറഞ്്്. വിഷ
യം പ്ഗാേേഞ്്ായത്്് പ്േസി
ഡ്്്് ഉൾ്്ക്പ്കടയ്ള്്വര്കട
പ്ശദ്്യിൽ്്ക്പ്ട്ത്്ിതവണ്്ത്
ആതോേിക്്്കേന്്്ം അത്ദ്
ഹംഅറിയിച്്്.അേിഥികൊ
ഴിലാളിേൾ്്ക്്്ോല്ംകൊട്
ക്്ണകേന്്്സർ്്ക്്ാർ്്നിർ്്ത്ദ്
ശമ്ള്്ത്പ്ഴാണ്ഇവികടഅ
േിഥിയക്ല്ങ്്ില്ം നാട്്്ോരാ
യേന്ഷ്യർ്്ക്്്ോല്ംേഴവ്
േിക്ല്ങ്്ില്ം ജീവൻ്് നിലനി
ർ്്ത്്ാനാവശ്യോയഅന്്ംന
ൽ്്ോൻ്് അധിക്േര്ം സാേ
ഹ്യഅട്ക്്ളേളില്ംേറ്്്ംഭ
ക്്്യ ധാന്യങ്്ൾ്് വിേരണം
കേയത്്സാമ്ഹയ്ോധയ്േങ്്ളി
ൽ്്നിറഞ്്്നിൽ്്ക്്്ന്്സാ
മ്ഹ്യസംഘടനേള്ംേയ്്ാറാ
വണം.

ഇത്്രകൊര്അവസ്്േ
ഞ്്ായത്്ിൽ്് ഇത്വകര ആ
ര്ം അറിയിച്്ിട്്ിക്ല്ന്്്ം ഇ

ത്പ്ഴാണ്അവിട്ക്ത്അവ
സ്്കയക്റിച്്്അറിയ്ന്്കേ
ന്്്ംപ്ഗാേേഞ്്ായത്്്കസപ്േ
ട്്റിഅറിയിച്്്.േരണംനടന്്
സേയത്്്നാട്്്ോർ്്ആവശ്യ
ോയഭക്്ണസാധനങ്്ൾ്്എ
ത്്ിച്്്കൊട്ത്്ിര്ന്്ോയ്ം
അേിന്തശഷം േിരിഞ്്്
തൊവാത്്ത്ംഭക്്ണക്്ാേ
മ്ള്്ത്ംആര്ംേഞ്്ായത്്ി
ക്്്പ്ശദ്്യിൽ്്കേട്ത്്ിയിര്
ന്്ില്്. പ്ഗാേേഞ്്ായത്്ിൽ്്

സാമ്ഹ്യ അട്ക്്ള പ്േവ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്്ക്ണ്ന്്്ംഅവി
കടനിന്്്ഭക്്ണംഎത്്ിച്്്
നൽ്്ോോയിര്ക്ന്ന്്്ം അ
ത്ദ്ഹംേറഞ്്്.ഇന്്്പ്ഗാേേ
ഞ്്ായത്്്പ്േസിഡ്്്്,ആതോ
ഗ്യവക്പ്്്അധിക്േർ്്,കൊ
ലീസ്എന്്വർ്്ക്ക്പ്്ംഅവി
ടംസന്്ർ്്ശിക്്്കേന്്്ംആവ
ശ്യോയനടേടിേൾ്്സ്വീേരി
ക്്്കേന്്്ം കസപ്േട്്റി അറി
യിച്്്.

അതിഥിയചല്്ങ്്ിലം്ഇവരം്മന്ഷയ്രാണ്
കൈതക്്ലിലലക്ടം്ബം
പട്്ിണിയില്്

രടുുിണിയിലായജകതകുുലിലിടലകുടംുബം

സര്്ക്്ാര്്അലേ്ംമന്ഷയ്തവ്ം
കാണിച്്ാല്്മതി:ബിചെേി

തേരാപമ്്:്കോച്്ാട്േഞ്്ായത്്ികലസേേയക്്്ലിൽ്്30ഓളം
സാംേവസമ്ോയക്്ാർ്്േട്്ിണിയിൽ്്നാള്േൾ്്േള്്ിനീക്്്
േയാണ്ആര്ംേട്്ിണിേിടക്്്കേന്്സർ്്ക്്ാർ്്നയംനടപ്്ി
ലാക്്ാൻ്്നാകൊന്്ായിപ്േവർ്്ത്്ിക്്്ത്പ്ഴാണ്സിേിഎംഭ
രിക്്്ന്്േഞ്്ായത്്ിൽ്്30ഓളംേന്ഷ്യജീവന്േൾ്്േട്്ിണി
കൊണ്്്കൊറ്േിമ്ട്്്ന്്ത്അവർ്്ക്്്സർ്്ക്്ാർ്്േറയ്ന്്ഈ
അഥിേികൊഴിലാളിേൾ്്ക്്്നൽ്്ക്ന്്േരിഗണനകൊന്്്ം
തവണ്്അല്േം േന്ഷ്യേ്വംോണിച്്ാൽ്്േേികയന്്്േി.കജ.േി
േണ്്ലംആവശ്യക്പ്ട്്്.ആറാംവാർ്്ഡിൽ്് േതരേനായഒേ
തൊത്്്തശഖരക്്്വീട്്ിൽ്്േഴിയ്ന്്വർ്്ക്്ാണ്ഈദ്ർ്്ഗ്്േി,
േഞ്്ായത്്് ഭരിക്്്ന്്ത്സിേിഎമ്്്ം കൊഴിൽ്്േപ്ത്്ിയ്കട
സവ്ത്്ംേഞ്്ായത്്്ംഎന്്ിട്്്ംേരിഹരിക്്ാംഎന്്വാഗേ്ാന
േല്്ാകേഈോവങ്്ള്കടപ്േശ്നത്്ിന്േരിഹാരംോണ്ന്്ി
ക്ല്ന്്്േികജേിക്റ്്ക്പ്ട്ത്്ി.വിവരേറിഞ്്്എത്്ിയേി.
കജ.േിേണ്്ലംേമ്്റ്്ിഭാരവാഹിേൾ്്അേ്യാവശ്യത്്ിന്ള്്
അരിയ്ംേച്്ക്്റിയ്ംേലവ്യഞ്ജനങ്്ള്ംസേോറി.നിതൊ
ജേേണ്്ലംപ്േസിഡണ്്്വി.സിേിനീഷ്.കേ.എംഷിേി,അ
ന്പ.്കേ,ടി.േിരാതജഷ,്ഉണ്്ിക്ഷണ്ൻ്്,രാജൻ്്എന്്ിവർ്്തന
ത്േ്വംനൽ്്േി.

ടൊഴിൽരഹിതരായകുടംുബങുുൾകു്ു
ഭകുുണകിറു്ുനൽകി
തേഞ്്ിപ്്ലം:തോക്ഡൗണിൽകൊഴിൽരഹിേരായനാന്തോ
ളംനിർധനക്ട്ംേങ്്ൾക്്്േള്്ിക്്ൽസർവ്്ീസ്സഹേരണ
ോങ്്്ഭക്്ണേിറ്്്നൽേി.േള്്ിക്്ൽസർവ്്ീസ്സഹേരണ
ോങ്്്പ്േസിഡ്്്്തോ.എ.കേമ്ഹമ്്ദ്ക്ട്്ിഭക്്ണേിറ്്്വിേ
രണഉദ്ഘാടനംനിർവഹിച്്്.േത്്്േിവസത്ത്ക്്്ള്്ഭക്്്യവ
സ്ത്ക്്ളാണ്വിേരണംനടത്്ിയത്.ോങ്്്കസപ്േട്്റിടി.േിമ്
ഹമ്്ദ്അബ്്്ൽറഹിോൻ,സി.അസീസ്,കേ.ടിമ്സ്േെ,എ.സി
സഷജ,മ്സ്േെേള്്ിക്്ൽ,സി.തവലായ്ധൻ,കേ.ഖാലിദ്ത്
ടങ്്ിയവർേക്ങ്ട്ത്്്.

കോകുഡൗണിൽടൊഴിൽരഹിതരായനിർധനകുടംുബങുുൾ
കുുുളുുഭകുുണകിറു്ുവിതരണംരളുുികുുൽസർവുുീസ്സഹകരണ
ബാങു്ുഗരുസിഡനു്ുുകോ.എ.ടകമുഹമുുദുകുടുുിഉദഘുാെനംടെയുുു
നുുു.

ോസക്്േൾനിർേിച്്്നൽേി
എൻഎസ്എസ്കവാള്്്ിയർോർ
ോല്തശരി:കൊതോണ ോലക്ത് അേിജീവിക്്്ന്്േിനായി
വീട്േളിൽഇര്ന്്്ോസ്ക്േൾനിർമ്്ിച്്്നൽേിഎൻഎസ്എ
സ്കവാള്്്ിയർോർോത്േയായി.േതോറഹയർകസക്്ന്ററി
സ്ക്ൾഎൻഎസ്എസ്യ്ണിറ്്ാണ്കവാള്്്ിയർോര്കടഅ
മ്്ോര്കടസഹായത്്ാൽനിർമ്്ിച്്്നൽേിയോസ്ക്േൾഉ
ള്്ിതയരിേേ്യ്ണിറ്്ികഹൽത്്്കസന്ററിൽഎത്്ിച്്്നൽേിയ
ത.്കേഡിക്്ൽഓെീസർതോസിന്്്ഏറ്്്വാങ്്ി.കഹൽത്്്ഇ
ൻകേക്്ർോലക്ഷ്ണൻ,ത്പൊപ്ഗാംഓെീസർടി.കേപ്ശീജഎ
ന്്ിവർസംസാരിച്്്.അളേഎം.,മ്ഹമ്്ദ്നാേിൽ,സ്തരഷ്േ
ത്ന്ത്്്എന്്ിവർതനത്േ്വംനൽേി.

മാസക്ുകൾടമഡികുുൽഓഫീസർകോസിനുുുഏറുുുവാങുുുനുുു.

ഭക്്്യധാനയ്േിറ്്്േൾ
വിതരണംകചയത്്
ക്റ്്്യാടി:തൊവിഡിക്്്േശ്്ാ
ത്്ലത്്ിൽ തോക് ഡൗണ
സാഹേര്യത്്ിൽനിർദ്്നരാ
യക്ട്ംേങ്്ൾക്്്ഏഴാംവാ
ർഡ് തൊണപ്ഗസ്േമ്്ിറ്്ിസ
ോഹരിച്് ന്തോളം ഭക്്്യധാ
ന്യ േിറ്്്േൾ എടവൻ ോഴ
തൊളനിയിൽ പ്ഗാേേഞ്്ായ
ത്്ംഗംഎടിഗീേഎഡിഎസ്
കസപ്േട്്റിഅജിേയ്ക്്്സേ
ോറിഉൽഘാടനംകേയ്ത്ഇ
എംഅസ്ഹർഅധ്യക്്േവ
ഹിച്്്. പ്ശീതജഷ്ഊരത്്്,സി
എച്്് കൊയ്ത്, ോവിൽ ക്
ഞ്്ബ്്്ല്്,എൻ സി നാരായ
ണൻ,േി േിശശിക്ോർ,േി 
ക്ഞ്്ിരാേൻ,എൻേിമ്രളി
ക്ഷ്ണൻ, കേ കേ ജിേിൻ,
എൻ കേ ോസൻ എന്്ിവർ
തനത്േ്വംനൽേി

സമ്ഹേിച്്ണിബലക്്്
േച്്ക്്റിേൾനൽേി
േിര്രങ്്ാടി:നന്്പ്മ്്േഞ്്ാ
യത്്ികലസമ്ഹേിച്്ണിതല
ക്്്കേറ്മ്ക്്്നാട്്്ോര്യംക്
ട്്ായ്േയ്കട ഒര് േിവസത്ത്
ക്്്ള്് േച്്ക്്റിേൾ വിേര
ണംകേയ്ത്.സമ്ഹേിച്്ണ്
േകളജനേീയോക്്്േഎന്്
ലക്്്യത്ത്കടനന്്പ്മ്്യികല
വിവിധ രാപ്ഷ്്ീയ ോർട്്ിേൾ,
വിവിധ ക്്ബ്േൾ ,സന്്ദ്്
സംഘടനേൾ, ക്ട്്ായ്േേൾ
ത്ടങ്്ിയവര്കടയല്്ാംസഹ
േരണത്ത്കടയാണ്സമ്ഹ
േിച്്ൻമ്ത്ന്ട്്്തൊയികൊ
ണ്്ിരിക്്്ന്്ത്. വര്ം േിവസ
ങ്്ളില്ം ജനേീയോക്്ാനാ
ണ് േഞ്്ായത്്ിക്്് േീര്ോ
നം.ക്ട്്ായ്േ ഭാരവാഹിേളാ
യ,ോപ്മ്്ോവഹാജി,വിേി
ഖാേർഹാജി,േോൽകേറ്മ്
ക്്്,എം എംസിദ്്ിഖ്,ഇ േി
സസേലവി, മ്സ്േെ കേറ്
മ്ക്്്എന്്ിവർതേർന്്്നന്്
പ്മ്്േഞ്്ായത്്്പ്േസിഡ്്്്േ
നയത്്ിൽ മ്സ്േെക്്് നൽ
േിഉദ്ഘാടനംകേയ്ത്.

ഹാൻസ്വിൽപ്്ന:ഒരാൾ
േിടിയിൽ
തേഞ്്ിപ്്ലം: നിതോധിേ ല
ഹരിവസത്വായഹാൻസ്വി
ൽപ്്നനടത്്ിയേിന്ഒരാകള
കോലീസ് േസ്്് ്ഡിയികലട്
ത്്്. തേഞ്്ിപ്്ലം നിതോൽ
പ്്ാലംേട്്ാത്ശ്രിോട്,ക്ഞ്്ാ
ലിയ്കടേേൻകൊയ്േീൻക്
ട്്ി (86)കനയാണ്തേഞ്്ിപ്്
ലംകോലീസ്അറസ്്് ്്കേയ്േ
ത്.നീതോൽപ്്ാലം-തേവേിയാ
ൽ മ്റ്ക്്ാൻ േടയ്ക്്് സേീ
േംനിതോധനംലംഘിച്്്അന
ധിക്േോയ്നിതോധിേലഹ
രിവസ്ത്വായഹാൻസ്വിൽ
േന നടത്്ിയേിന് ഇയാൾ
ക്ക്േികരതേകസട്ത്്ത്.

ഹൃദയംനിറഞൃൃൃപൊലീസംൃ
മനംനിറഞൃൃൃലിസിയംൃ
തേരാപമ്്്:തേരാപമ്്്യികയഅറിയകേട്ന്്സാമ്ഹയ്പേ്വർ്്ത്്േ
യ്ംകേര്വിക്്്ക്ട്്്ോരിയായഡയാനലിസിക്്്തോക്്്ഡൗ
ണിൽ്്സഹായവ്ോയികൊലീകസത്്ി.രാജസ്്ാനിൽ്്നിന്്്േ
ന്്്ക്്ള്കടഅപ്േേണത്്ിൽ്്നിന്്് രക്്ക്പ്ട്്്വർ്്ഷങ്്ൾ്്ക്്്മ്
മ്്്തേരാപ്മ്്യിൽ്്എത്്ിത്ച്ർ്്ന്്ഡയാനലിസിതേരാപ്മ്്യികല
ഉോരേനസ്ക്്ര്കടസഹായത്്ാൽ്്ലഭിച്്വീട്്ിൽ്്േനിച്്ാണ്ോ
േസം.തേരാപ്മ്്തേതോളിതോഡികലവീട്്ിൽ്്േഴിയ്ന്്ഡയാന
ലിസിക്്്ആവശ്യോയഭക്്്യധാന്യങ്്ൾ്്തേരാപ്മ്്ഇൻ്്സ്കേക്്
ർ്്ഓഫ്കൊലീസ്കേ.സ്േിത്്്ക്ോറിക്്്തനത്േവ്ത്്ിൽ്്കൊ
ലീസ്വീട്്ികലത്്ിച്്്നൽ്്േി.ജനസേപ്േിേീറ്്്ഓെീസർ്്ോരായ
പശ്ീജിത്്,്ലിസ്നസിേിഒനിജീഷ,്ആർ്്ടിേിസിോരായരാഹ്ൽ്്,
പ്േജീഷ്എന്്ിവരാണ്ഭക്്്യധാന്യങ്്ള്ോകയത്്ിയത്.2020ോ
ർ്്ച്്്8തോേവനിോേിനത്്ിൽ്്തേരാപ്മ്്കൊലീസ്ത്സ്്്ഷനിൽ്്
വച്്്തൊഴിത്ക്ട്റ്റൽ്്സ്പ്േണ്്്ഓഫ്കൊലീസ്തോ.എ.പ്ശീ
നിവാസ്ലിസികയആേരിച്്ിര്ന്്്.

ഗുഡസു്ഓടടുാുറികുുയംുഡരുൈവറംുപിടിയിൽ
തേഞ്്ിപ്്ലം:സിേ്്്്േയറ്്ിയഗ്ഡ്സ്-ഓക്ട്ാറിക്്യ്ംസ്പഡ
വറ്ംകോലീസിക്്്േിടിയിൽ.തേതലപ്മ്്-േല്്ിേറമ്്്,കേത്ക്
േറമ്്ിൽക്ഞ്്ിേമ്്്വിക്്്േേൻഹസൻക്ട്്ി(46)കനയാ
ണ്േിടിക്ടിതേകസട്ത്്ത്.ഇടിമ്ഴിക്്ൽ-കൊളക്്്ത്്്തോ
ഡിൽകേര്ന്്ീരിഭാഗത്്്നിന്്്ഇന്്കല11-30നാണ്സംഭവം.
സർക്്ാറിക്്ാറിക്്്നിർത്ദ്ശംലംഘിച്്്അനധിക്േോയിഗ്
ഡ്സ്ഓത്ട്യിൽസിേ്്്്േയറ്്ിതൊവ്േയായിര്ക്ന്ന്്്കോ
ലീസ്വ്ക്്ോക്്ിയത്.കോവിഡ്ർ-19ക്്്േശ്്ാോത്്ലത്്ി
ൽസർക്്ാർനിയപ്ത്്ണങ്്ൾലംഘിച്്്അനധിേേോയ്സർവ്്ീ
സ്നടത്്ിയേിയേിനാണ്കോലീസ്തേകസട്ത്്ത്.

ടൊലീസ്സഹായവമുായിലിസിയടുെവീടുുിടലതുുിയകപുൾു

േലപ്്്റം:സംസ്്ാനത്്്സമ്്്ർ്്ണതോ
ക്ഡൗണ്്പേ്ഖയ്ാേിച്്സാഹേരയ്ത്്ിൽ്്േ
േ്യശാലേൾ്്അടച്്േികനത്ടർ്്ന്്്ജില്്യി
ൽ്്വയ്ാജവാറ്്്ംേറ്്്ലഹരിവസത്്ക്്ള്കട
ഉേതൊഗവ്ം േടയ്ന്്േിനായി എ
ക്സസസ്വക്പ്്് േരിതോധനശക്്ോ
ക്്ി. പ്േത്േയേ സ്േ്വാഡ്േളായി േിരി
ഞ്്ാണ്േരിതോധന.
ജില്്യികലവിവിധഭാഗങ്്ളിലായിഇ

ത്വകര326കറയ്ഡ്േൾ്്നടന്്്.ോർ്്ച്്്
24മ്േൽ്്ത്ടങ്്ിയപ്േത്േയേേരിതോധ
നയിൽ്്രണ്്്ലിറ്്ർ്്ോരായം,1,200ലിറ്്ർ്്
വാഷ്,നാല്ലിറ്്ർ്്ഐ.എം.എഫ്.എൽ്്എ
ന്്ിവേിടിക്ച്ട്ത്്്. 13അബ്ോരിതേ
സ്േള്ംമ്ന്്്എൻ്്.ഡി.േി.എസ്,66തൊ
ട്േതേസ്േളടക്്ം82തേസ്േളാണ്ഇ

ത്വകര ജില്്യിൽ്് രജിസ്്് ്ർ്് കേയ്േത്.
2,322വാഹനങ്്ള്ംഎക്സസസ്േിടി
ക്ച്ട്ത്്്.
എൻ്്.ഡി.േി.എസ്,അബ്ോരിതേസ്

േളിലായിആറ് തേകരഅറസ്്് ്് കേയ്്്േ
യ്ംകേയ്ത്.ക്ടാകേകൊന്്ാനി,ോറ
ത്ഞ്രിഎന്്ിവിടങ്്ളിൽ്് നിന്്് 28,500
ോയ്ക്്റ്്്ഹാൻ്്സ്ംഇത്േടത്്ി കൊ
ണ്്്വരാൻ്്ഉേതൊഗിച്്േഹീപ്ന്്േിക്അ
പ്്്വാഹനവ്ംേിടിക്ച്ട്ത്്്.ജില്്യികല
വിവിധസ്്ലങ്്ളിൽ്്നിന്്ായി11േിതോ
പ്ഗാംപ്േയിലഉൽ്്പ്്ന്്ങ്്ള്ംേിടിക്ടി
യിട്്്ണ്്്.
േേ്യ വിൽ്്േന ശാലേൾ്്അടച്്േികന

ത്ടർ്്ന്്്േേ്യാസക്്ിയ്ംേിൻ്്വാങ്്ൽ്്ല
ക്്ണങ്്ള്മ്ള്് 36 തേകര േിേിത്്

യ്ക്്ായി വിവിധആശ്േപ്േിേളിൽ്് പ്േ
തവശിപ്്ിച്്ിരിക്്്േയാണ്.13തേകരവിമ്
ക്്ിഡിഅഡിക്്ൻ്്കസ്്്റില്ം23തേ
കരവിവിധസർ്്ക്്ാർ്്,സ്വോര്യആശ്േ
പേ്ിേളില്ോണ്പേ്തവശിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ജില്്യികലഎൻ്്.ഡി.േി.എസ്അബ്ോ

രിക്റ്്ക്േ്യങ്്ള്കടവിവരങ്്ൾ്്നൽ്്ോ
ൻ്് 0483-2734886ഈ നമ്്റിൽ്്േന്്
ക്പ്ടാം.ആൽ്്ക്്തോൾ്്േിൻ്്വാങ്്ൽ്്ല
ക്്ണമ്ള്്വർ്്ക്്് േിേിത്്ആവശ്യകേ
ങ്്ിൽ്് 9447701622എന്്നമ്്റില്ംേ
ന്്ക്പ്ടാവ്ന്്ോകണന്്് അസി.എക്
സസസ്േമ്്ീഷണർ്്അറിയിച്്്.വര്ംേി
വസങ്്ളില്ംജില്്യിൽ്്േരിതോധനശ
ക്്ോക്്്കേന്്്ംഅസി.എക്സസസ്േ
മ്്ീഷണർ്്േറഞ്്്.

വയ്ാജമദയ്ം:മലപ്്്റംജില്്യില്്
എകസ്ൈൈ്പരിശോധനശക്്മാക്്ി

കുറുുുയാെിഗരുാമരഞുുായതു്ുകമയുുണിറുുികിചുുനികലകു്ുഊരതു്ുവ
യലിൽനിനുുുംവിളടവടുതുുജജവരചുുകുുറികൾജനാധിരതയു
മഹിളാഅകോസികയഷൻകുറുുുയാെികമഖലാകമുുറുുികുുുകവണുുി
എം.എം.വിനീതഗരുാമരഞുുായതു്ുഗരുസിഡനുുുിനുജകമാറുനുുു.

േർണാടേഅതിർത്്ിയിൽകൊവിഡ്
ഗേ്തിബോധത്്ിബലർകപ്്ട്്്ഫയർബോഴസ്്
േലതശരി:േർണാടേഅേിർത്്ിയിൽകൊവിഡ്-19പ്േേിതോ
ധപേ്വർത്്നങ്്ളിൽഏർകപ്്ട്്്േലതശരി,ോന്ർസ്തറ്്ഷനികല
ആറംഗസംഘെയർതോഴ്സ്തസനാംഗങ്്ൾ.തേരള-േർണാട
േഅേിർത്്ിയായേലപ്്ാടിയിലാണ്അേിർത്്ിേടന്്്വര്
ന്്വാഹനങ്്ൾഅണ്വിമ്ക്്ോക്്്ന്്ത.്കേറ്ത്ംവലത്ോ
യവാഹനങ്്ൾതോഡിയംസഹത്പ്ത്ല്സറഡ്കവള്്ത്്ിൽ
തേർത്്ാണ്ശ്േീേരിക്്്ന്്ത്.രണ്്്ഷിഫ്റ്്്േളിലാണ്തോലി.
േലതശരിറസ്േ്യ്ഓെീസർോരായവിനീഷ്കനത്യ്ത്്്,സേ
ജ്തൊട്്ായി,േിനീഷ്,ോന്ർസ്ത്റ്ഷനികലറസ്േ്യ്ഉത്േോഗ
സ്്രായസഷജ്,സവശാഖ്,ലിനീഷ്എന്്ിവരാണ്തനത്േ്വം
നൽക്ന്്ത്.

വാഹനങുുൾഅണുവിമുകുുമാകുുുനുുഫയർകോഴസു്ജീവനകുുാർ

േിര്രങ്്ാടി:മ്ന്്ിയ്ർ,ആ
ലിൻച്വട്ടൗണതൊണപ്ഗ
സ്േമ്്റ്്ിന്തോളംോവക്പ്
ട്് ക്ട്ംമ്്ങ്്ൾക്്് അവശ്യ
സാധനേിറ്്്േൾവിേരണം
കേയ്ത്, േണ്്ലം േമ്്റ്്ിയ്
കടആഹ്വാനപ്േോരംേണ്്ല
ത്്ിക്്് വിവിധ കൊഭാഗങ്്
ളിൽനടന്്്വര്ന്്േിറ്്്വിേ
രണത്്ിക്്് ഉദ്ഘാടനം േ
ണ്്ലം പ്േസിഡ്്്് കേ.കൊ
യ്േീൻക്ട്്ിനിർവ്്ഹിച്്്.
ഡിസിസികേമ്്ർകേ.വിജ

യൻ.േണ്്ലംകസപ്േട്്റിോരാ
യകൊയ്േീൻമ്ന്്ിയ്ർ,കേ.
േി .മ്ഹമ്്ദ്, ോതനത്്് അ
ബ്്്, 'തസവാേൾേണ്്ലംേീ
ഫ് എ.േി.ആഷിർ , മ്ഹമ്്ദ്
േിച്്ൻവീടൻ,ഷാഹ്ൽഹേീദ് േരാടൻ എന്്ിവർ േക്ങ്ട് ത്്്.

അവശയ്സാധനകിറ്്്കളവിതരണംചെയത്്

ആലിൻചുവടുടുുൗൺകോൺഗരുസ്കമുുറുുിയുടെഅവശയുസാധ
നകിറുു്വിതരണംമണുുലംഗരുസിഡനുു്ുടക.ടൊയതുീൻകുടുുിഉ
ദഘുാെനംടെയുുുനുുു

തേരാപമ്്്:തോക്്ഡ്ൗണ്്ലംഘനംേടയ്ന്്േി
ന് ഇന്്കല മ്േൽ്് തേരാപ്മ്്യില്ം ത്പഡാണ്്
േയ്ാേറേൾ്്നിരീക്്ണത്്ിനിറങ്്ി.ഇന്്കലമ്
ന്്് േണിക്്് തേരാപ്മ്് േട്്ണത്്ിൽ്് ത്പഡാണ്്
േ്യാേറേൾ്് േറന്്്ത്ടങ്്ി. കൊലീസിക്്്േ
ക്ണ്ത്്ാത്്സ്്ലങ്്ളിൽ്്തോക്്്ഡൗണ്്ലം
ഘനംനടക്്്ന്്ത്േക്്ിക്്ണ്്്േൾ്്ഉപ്്ികയട്
ക്്്ം.വീട്്ിൽ്്ഒത്ങ്്ിക്്ഴിയാകേഅനാവശയ്ോ
യിപ്റത്്ിറങ്്ിനടക്്്ന്്വകരയ്ംക്ട്്്ംക്
ട്ന്്വകരയ്ംനിരീക്്ിക്്ാൻ്്ത്പഡാണ്്േ്യാേറ
േൾ്്സഹായിക്്്ം.ഇമ്്ാൾ്്കൊലീസിക്്്നി
രീക്്ണംമ്ഖ്യോയ്ംനടക്്്ന്്ത്േട്്ണങ്്ളി
ല്ംകൊത്നിരത്്്േളില്ോണ്.എന്്ാൽ്്ഉ
ൾ്്നാട്േളിൽ്്തോക്ഡൗണിന്യാകൊര്പ്ോ

ധാന്യവ്ംനൽ്്ോകേആള്േൾ്്ഒത്്്ക്ട്േ
യ്ംപ്േഭവേസവാരിനടത്്്േയ്ംനാട്്ിൻ്്പ്
റങ്്ളികലേടേളിൽ്്ആവശ്യേില്്ാകേവന്്ിരി
ക്്്േയ്ംേണംകവച്്്ള്്ശീട്്്േളിഉൾ്്ക്പ്കട
വിവിധവിതോേങ്്ളില്ംകൊഴില്േളില്ംഏ
ർ്്ക്പ്ട്േയ്ംആകൊഴിഞ്്സ്്ലങ്്ളിൽ്്വ്യാ
ജവാറ്്് നടത്്്േയ്ം എല്്ാം കേയ്്്ന്്്. ഇവ
കൊക്ക് േിടിക്ടാൻ്് ത്പഡാണ്് േ്യാേറേൾ്്
കൊലീസിന്സഹായേോവ്ം.സംസ്്ാനത്്ി
ക്്്വിവിധഭാഗങ്്ളിൽ്്ഇത്്രം350ൽ്്േരം
ത്പഡാണ്േൾ്് നിരീക്്ണ േറക്്ല്േൾ്് നട
ത്്്ന്്്ണ്്്.േഴിഞ്്േിവസങ്്ളിൽ്്ത്പഡാണി
ക്്്സഹായത്്ാൽ്്നിരവധിതേസ്േള്ംരജി
സ്്്്ർ്്കേയ്േിട്്്ണ്്്.

പേരാമപ്്്യിലം്േക്്ികണ്്്കള്്
നിരീക്്ണംത്ടങ്്ി

ബേക്്റിയിൽചായക്്ട
നടത്്ിയതിന്രണ്്്
ബേർകക്്തിബരബേസ്
തേഞ്്ിപ്്ലം: തേതല തേളാരി
യിൽതേക്്റിയിൽോയക്്ട
നടത്്ിയേിന്രണ്്്തേർക്ക്
േികരകോലീസ്തേകസട്ത്്്
-േരപ്്നങ്്ാടി -ക്ണ്്ംേടവ്
സ്വതേശിസസേലവിയ്കടേ
േൻഅബ്്്സമ്്ത്(47),തേളാ
രി-തേറത്ക്ട്സ്വതേശി,തോ
ലക്്ാട്്ിൽഅബ്േക്്ർ േേ
ൻ മ്ഹമ്്ദ് (39 ) എന്്ിവർ
കക്്േികരയാണ്തേഞ്്ിപ്്ലം
കോലീസ് തേകസട്ത്്ത്.
കോവിഡ്-19ക്്്േശ്്ാത്്
ലത്്ിൽ സർക്്ാറിക്്് നിർ
ത്ദ്ശംലംഘിച്്്തേതലതേളാരി
യിൽസേസ്േേിൽഡിംഗിൽ
പ്േവർത്്ിക്്്ന്് കവസ്്്്് തേ
ക്്റിഎന്്സ്്ാേനത്്ിൽഇ
ന്്കലരാവികലോയേടനട
ത്്ിയേിനാണ് തേകസട്ത്്
കേന്്്കോലീസ്വ്യക്്ോക്്ി
യത്.

ഉപ്്്സതയ്ാഗര്ഹത്്ിക്്്
90ാംവാർഷിേദിനംഇന്്്
ോല്തശരി: ഐേിഹാസിേ
ോയഉപ്്് സേ്യാപ്ഗഹത്്ിക്്്
നവേി ആതോഷതവളയിൽ
കൊതോണ സവറസികനേി
കരേടകൊര്ത്ന്്എല്്ാസ
തോേരങ്്ൾക്്്ംഐേ്യോർ
ഢ്യംപ്േഖ്യാേിച്്്കൊണ്്്തേര
ളത്്ികല ഗാന്്ിോർഗപ്േവർ
ത്്േർ സർതോേയ േണ്്ല
ത്്ിക്്്ആഭിമ്ഖ്യത്്ിൽ ഇ
ന്്് രാവികല 8 േണി മ്േൽ
സവക്ത്ന്രം 5 േണി വകര
സ്വഭവനങ്്ളിൽഗാന്്ിജിയി
തലക്്്േടങ്്ാംആതോഗ്യംസം
രക്്ിക്്ാംഎന്്മ്പ്ോവാേ്യം
ഉയർത്്ി ഉേവസിക്്്ം. ോ
ല്ത്ശ്രി തേഖലയികല ഉേവാ
സത്്ിന് സ്വാേപ്ത്്്യ സേര
തസനാനികേ.എം.തോോലൻ
നായർതനത്േ്വംനൽക്ം.ഗാ
ന്്ിസ്ോരേനിധി,ോപ്്്ജി
പ്ടസ്്് ്്,സേർേേിപ്ടസ്്് ്്,സേപ്ഗ
ോല്ത്ശ്രി-ോല്ത്ശ്രിയി
കലേറ്്്ഗാന്്ിോർഗപ്േവർത്്
േർഈേരിോടിയിൽേങ്്ാ
ളിേൾആക്ന്്ോണ്്.

േയർബേഖലകയ
ഒഴിവാക്്ിയത്
അനീതികയന്്്
തേഞ്്ിപ്്ലം: തൊവിഡ്- 19
ക്്് േശ്്ാത്്ലത്്ിൽ സർ
ക്്ാർധനസഹായോത്ക്ജി
ൽ നിന്്് േയർ തേഖലയിൽ
തോലി കേയ്്്ന്്വകര ഒഴിവാ
ക്്ിയത് അനീേിയാകണന്്്
തേരളത്സ്്്റ്്്േയർകൊഴിലാ
ളികെഡതറഷൻ(ഐഎൻടി
യ്സി) േലപ്്്റം ജില്്ാേമ്്റ്്ി
ആതക്്േമ്ന്്യിച്്.്കൊതോ
ണവ്യാേനഭീഷണിയിൽേയ
ർതേഖലയികലആയിരക്്ണ
ക്്ിന് കൊഴി ലാളിേളാണ്
കൊഴിൽ സ്േംഭനം തനരിട്
ന്്ത്.സംഘടിേ-അസംഘടി
േ-േറ്്്കൊഴിൽതേഖലയികല
കൊഴിലാളിേൾക്്്തൊവിഡ്
19-കനത്ടർന്്്സർക്്ാർധന
സഹായോതക്്ജ്പേ്ഖയ്ാേിച്്ി
ട്്്ംേയർതേഖലയികലആയിര
േണക്്ിന്കൊഴിലാളിേകളഒ
ഴിവാക്്ിയത് അനീേിയാണ്.
അംഗേ്വമ്ള്്മ്ഴ്വൻേയർ
കൊഴിലാളിേൾക്്്ംതക്്േനി
ധിതോർഡിൽനിന്്്ം5000
ര്േവര്ന്്വിഷ്വിന് മ്മ്്്
സർക്്ാർധനസഹായംഅന്
വേിക്്ണകേന്്് ആവശ്യക്പ്
ട്്്. ജില്്ാ പ്േസിഡ്്്് സി ക്
ഷ്ണൻഅധ്യക്്േവഹിച്്്.
വി േിഹംസതൊയ,കേ എം
പ്േസന്് ക്ോർ, കേ സലീം,
കേഎസ്ഉണ്്ിക്ഷ്ണൻ,േി
വിആലിക്്്ട്്ി,ടി.ക്ഷ്ണക്
ോർ,കേഎംപ്േോശൻ,ഒക്
ഷണ്ൻഎന്്ിവർപേ്സംഗിച്്.്

ജാഗര്താദിനംഇന്്്
തൊഴിത്ക്ട്: േണ്്ിയാപ്േയ്
കട90-ാംവാർ്്ഷിേത്ത്ട്അ
ന്േന്്ിച്്്ഇന്്്േണ്്ലം,വാ
ർ്്ഡ്തൊണ്്പ്ഗസ്േമ്്ിറ്്ിേള്
കടതനത്േ്വത്്ിൽ്്തൊവിഡ്
19ജാപ്ഗോേിനോയിആേരി
ക്്്ം.ഇേിക്്് ഭാഗോയിആ
തോഗ്യ ോർ്്ഗനിർ്ത്ദ്ശങ്്ൾ്്
ോലിച്്്കൊണ്്് നാല് തേർ്്
തേർ്്ന്്് േണ്്ലം, വാർ്്ഡ് േ
മ്്ിറ്്ിേള്കട തനത്േ്വത്്ിൽ്്
സവേീട്്്അഞ്്്േണിക്്്േഹാ
ത്്ാഗാന്്ിയ്കടഛായാേിപ്േ
ത്്ിൽ്്പ്ഷ്ോർ്്ച്്നയ്ംആ
തോഗ്യപ്േവർ്്ത്്േർ്്ക്്്ള്് ന
ന്്ി വിളംേരവ്ംനടക്്്ം.ഇ
ത്്്യൻ്് സ്വാേപ്ത്്്യ സേരത്്ി
ക്്്ഭാഗോയിസ്വാേപ്ത്്്യംഎ
കത്്ന്്്േഠിപ്്ിക്്ാന്ംപേ്ട്്ീഷ്
സാപേ്ാജയ്േവ്ത്്ികനേിരായിട്്്
ള്്ശക്്ോയസേരമ്ഖോയേ
ണ്്ിയാപ്േയ്കട 90-ാം വാ
ർ്്ഷിേേരിോടി വിപ്ലോയ
േലത്്ിൽ്് നടത്്ാനിര്ന്്ത്
ോറ്്ികവച്്്കൊണ്്ാണ്തൊവി
ഡ്19ജാപ്ഗോേിനോയിആേ
രിക്്ാൻ്്േീര്ോനകേട്ത്്ിരി
ക്്്ന്്ത്.
ഇത്ന്േിവസംതോേത്്്തൊ
വിഡ് 19 പ്േേിതോധത്്ിക്്്
ഭാഗോയി േിടഞ്്്േരിച്്ആ
തോഗ്യപ്േവർ്്ത്്േതോട്ംേറ്്്
ള്്വർ്്ക്്്മ്ള്് ആേരാഞ്ജ
ലിഅർ്്പ്്ിക്്്േയ്ംഈേഹാ
ോരിയിൽ്്നിന്്് ോനവ സമ്
ഹക്ത് രക്്ക്പ്ട്ത്്ാൻ്് േ
ഷ്്ക്പ്ട്ന്് ആതോഗ്യ പ്േവ
ർ്്ത്്േർ്്ക്്് നന്്ി തരഖക്പ്ട്
ത്്ാന്ള്്നന്്ിവിളംേരവ്ം
ഇേിക്്്ഭാഗോയിനടക്്്ം.േ
രിോടിേൾ്്പ്ർ്്ണ്്ോയ്ംആ
തോഗ്യ ോർ്്ഗ നിർ്്ത്ദ്ശങ്്ൾ്്
ോലിച്്്കൊണ്്ായിരിക്്്ം.



കൊണ്്്റ്കളില മലയാളസിനിമയിലവില്്നനവഷത്്ില്ംനായകക്്്സനപ്്രട്്ിനാകയ
ത്്്ന്്സ്്്്ണ്്്സ്്്്ാനോഒകക്്യായിരിളങ്്ിയോബ്ആ
്്്ണി ഇന്പ്ളഹ്സ്്് ്ണിലസ്്ിരരാമസമാക്്ിയിരി
ക്്്കയാണ്.ഒര്കാലത്്് മലയാളസിനിമയിലമിന്്ി
ത്്ിളങ്്ിയിര്ന്്രാരംബ്്ാക്്്കേലറ്്്നോരാവാണ്.
രാരമിനപ്്ളഓൺകലനായിമാരഷലആരടസ്്ക്്ാ

സ്്്കളആരംഭിച്്ിരിക്്്കയാണ്എന്്രാണ്ഏറ്്വ്ം
പ്രിയറിന്പ്രട്്്.നോകകമമ്്ാട്ംകോനോണകയത്പരി
നോധിക്്ാനായ്ള്് മാരരകമന്ന്ണംസ്ക്ള്കളടക്്ം
പ്ട്്ിയിട്്ിരിക്്്കയാണ്.ഈഅവസരത്്ിലാണ്ോ
ബ്ആ്്്ണിക്ട്്ികകളആക്റ്്ീവായി നിലനിര
ത്്ാനായിഓൺകലനില്കടമാരഷലആര
ട്സ്ക്്ാസ്്്കളആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.
കഴിഞ്്നാലപ്്ത്വരഷന്ത്ള

മായിരാരംമാരഷലആരട്സ്പ
രിേീലിക്്്ന്്്.ഫിഫ്ത്ഡാന
ബ്്ാക്്് കേലറ്്് നജരാവായ
രാരംഒര്പറ്്ംക്ട്്ികകളമാ
രഷലആരട്സ്പഠിപ്്ിക്്്
ന്്്മ്ണ്്.്2015മ്രലഅ
കമരിക്്യില േനോ
മ(ോബ്ആ്്്ണി
സ്ക്ളഓഫ് മാര
ഷലആരട്സ്)എ
ന്് നപരില ഒര്
സ്്ാപനംനടത്്്
ന്്്മ്ണ്്്രാരം.ക
രാന്ട്,രായ്ചി,ക്
ങഫ്്എന്്ീഅഭയ്ാ
സമ്റകളാണ്ഇവി
കടപഠിപ്്ിക്്്ന്്ത്.
കരന്്ിന്്്യനചല

ച്്ിത്രനമഖലയിലനിരവ
ധി മാരഷലആരട്സ് അ
ഭ്യാസമ്റകളഅവരിപ്്ിച്്രാ
രംഏകറസജീവമായിര്ന്്ത്മലയാ
ളംസിനിമയിലായിര്ന്്്.മിക്സ്ഡ്
മാരഷലആരട്സ്(എംഎംഎ),ക്
ങ് ഫ്, രായ്ക്വാന്ട്. ഐക്്ി
നോ, ജ്യി ജി
റ്്്സ്,ജ്

നോ,കിക്്്നോക്സിങ്,കവന്സ്്്ൺനോക്സിങ്എ
ന്്ീവിഭാരങ്്ളിലത്പന്രയകപരിേീലനംനനടിയിട്്്
ള്്രാരമാണ്ോബ്ആ്്്ണി.ഇന്്്യയികലയ്ംരാ
ജ്യത്്ിന് പ്റത്്്മ്ള്് വിദഗ്ധരില നിന്്്മാണ്
രാരംഈവിഭാരങ്്ളിലപരിേീലനംസ്വായത്്മാ
ക്്ിയത്.
രാവികലയ്ംകവകിട്്്മായാണ്ഓൺകലന
മാരഷലആരട്സ്പരിേീലനംനലക്ന്്ത്.അ
ക്്ാഡമിയിലഅഡ്മിഷനഎട്ത്്ിട്്്ള്്വി

ദ്യാരഥികളക്്്മാത്രമല്്അകമരിക്്യില
ഇത് പഠിക്്ാനരാത്പര്യ
മ്ള്്എല്്ാക്ട്്ികള
ക്്്ം രാരം ഓൺ
കലനില്കട ക്്ാ
സ്്്നലക്ന്്്ണ്്്.
യ്എസ്്ില്ംപ്റ
ത്്്ംഇന്്്യയില്ം
അടക്്മ്ള്്വര
ക്്്ഇത്്രത്്ില
ക്്ാസ്്്നലകാന
രാത്പര്യമ്ക്ണ്
ന്്്ം രാരം പറ
യ്ന്്്
ഇര്ന്്്നോളം

ചിത്രങ്്ളില രാരം
അഭിനയിച്്ിട്്്ണ്്്. ര
ക്്് ആറ് വയസ്ള്്
ന്പ്ളമ്രലരാരംനക
രളത്്ിലകവച്്്മാരഷല
ആരട്സ്പഠിക്്ാനാരംഭി
ച്്രാകണന്്്ംകളരിപ്്യറ്്്
അഭ്യസിച്്ിട്്്ക്ണ്ന്്്ംരാ
രംപറഞ്്്.മഹാരാത്ഷ്്യി
കല പ്കനയില സി
മ്്ിനോസിസ് ഇ്്്രനാ

ഷണലയ്ണിനവഴ്സിറ്്ിയി
ലഎംേിഎ പഠനത്്ിനായി

കചന്്ന്പ്ളഅവികടകവച്്്ംത്പ
രത്്രായആോന്്ാര്കടകീഴില
മാരഷലആരടസ്്പഠനംത്ടര
ക്ന്ന്്്ംപിന്്ീടാണ് കരാന്ട്
യ്ംമാരഷലആരട്സ്ംക്ട്
രലപഠിച്്കരന്്്ംരാരംപറ
യ്ന്്്.

ഓൺലൈനിൽ
മാർഷൽആർട്്്സ്ക് ാ്സ്മായിബാബ്ആന്്്ണിമാർഷൽആർട്്്സ്ക് ാ്സ്മായിബാബ്ആന്്്ണി

നോളിവ്ഡില്ംകരന്്ിന്്്യനസിനിമന്തപമികള്ംഒര്
നപാകലഇഷ്്ക്പ്ട്ന്്രായികയാണ്ന്തേയ
നോഷല.സരിരമഎന്്കടലിവിഷനറി
യാലിറ്്ിനഷായില്കടസംരീരരംരത്്്സ
ജീവമായന്തേയനോഷല2002ലാണ്പി
ന്്ണിരാനരംരത്്്രന്്്യരായവ്യക്്ി
മ്ത്ദപരിപ്്ിക്്്ന്്ത്.നദവദാസ്എന്്ചിത്ര
ത്്ില്കടനോളിവ്ഡിലഎത്്ിയരാരം
ഒറ്്പാട്്്കകാണ്്്രക്ന്ഇന്്്യനസംരീര
രംരത്്്രന്്്രായസ്്ാനംഉറപ്്ിക്്്ക
യായിര്ന്്്.16ാംവയസ്്ിനഇന്്്യനസം
രീരനലാകക്ത്ത്്ിയന്തേയആദ്യസിനി
മയായനദവദാസിലപാടിയഅന്ഭവംപ
ങ്്്കവയ്ക്്്കയാണ്രാരം.കേരക്്ിലി
നകാകളജ്ഓഫ്മ്യ്സിക്്ികലവിദ്യാരഥിക
ള്മായിപങ്്്കവച്്മ്ഖാമ്ഖംപരിപാടിയി

ലാണ്ഇക്്ാര്യംകവളിക്പ്ട്ത്്ിയത്.
സഞ്ജയ്ലീലേനസാലിയ്കട
നദവദാസ്എന്്ചിത്രത്്ിലരാന
കടയ്ക്്്ആണന്്്അറിയാകരപാടി
യകരന്്്ന്തേയപറഞ്്്.അന്ദ്ഹം
നലകിയനിരനദേത്്ിനന്സരിച്്്
ച്മ്്ാപാടിനനാക്്ിയരാകണന്്്ം

അവരഇത്കറന്ക്ാഡ്കചയ്്്കയായിര്
ക്ന്ന്്്ംത്പിയരായികക്ട്്ികനളാട്സം
സാരിക്്കവപറഞ്്്.2002ലപ്റത്്്വ
ന്്നദവദാസ്എന്്ചിത്രത്്ികലകഭരി
പിയഎന്്്ത്ടങ്്്ന്്രാനമായിര്ന്്്രാ
നആലപിച്്ത്.ത്പണയവ്ംക്റ്മ്്്ംക്
ടികലരന്്രാനംപാടാനഏകറബ്ദ്്ിമ്ട്്്
ഉണ്്ായിര്ന്്്.ആപാട്്ിലനിറകയഭാവ
ങ്്ളായിര്ന്്്.ഓനരാവാക്്ില്ംനലനക
ണ്്ഭാവങ്്ളസഞ്ജയ്സാരപറഞ്്്ര
ര്മായിര്ന്്്.ഒര്16കാരിയ്ക്്്അകര
ല്്ാംമനസ്്ിലാക്്ികയട്ക്്ാനഏകറബ്
ദ്്ിമ്ട്്ായിര്ന്്്.
പാട്്ിലാകണക്്ിലഓനരാവരിയില്ംനി

റകയകറാമാനസ്.അരിന്്്രായപക്വര
നയാകടവികാരംമനസിലാക്്ിഎട്ക്്ാന
ഏകറബ്ദ്്ിമ്ട്്ികയന്്്ന്തേയപറഞ്്്.

കകാനോണതപ്രിനോധതപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്് രാരങ്്കളല്്ാം രങ്്
ള്കടസഹായംഎത്്ിക്്്നപ്്ള്്എവികട
യാണ്നോളിവ്ഡിക്്്കിങ്ഖാന്്എന്്്
നിരവധിനപര്്നോദിച്്ിര്ന്്.്നോഷയ്ല്്
മീഡിയയില്കടരാരകത്്വിമര്്േിച്്്രംര
കത്്ത്്ിയിര്ന്്.്എന്്ാല്്നിരവധിസ
ഹായങ്്ള്്വാഗദ്ാനംകചയത്്കകാണ്്്വിമ
ര്്േകര്കടവായടപ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്രാരം.
രങ്്ള്കടനാല്നിലഓഫീസ്കകട്്ിടമാണ്

കിങ്ഖാന്ംഭാരയ്രൗരിഖാന്ംേിഎംസി
യക്്്്വാഗദ്ാനംകചയര്ിരിക്്്ന്്ത.്സത്ര്ീക
ള്്ക്്്ം കട്്ികള്്ക്്്ം മ്രിര്്ന്്വര്്ക്്്മ്ള്്

കവ്ാറക്്്ന്്നകതദ്്്മാക്്ിഈകകട്്ിട
കത്്മാറ്്ാനാണ്വിട്്്നല്്കിയി
രിക്്്ന്്ത.് പിന്്ാകല ഇര്വ
ര്്ക്്്ംനദ്്ിപറഞ്്്കകാണ്്്
നോര്്പ്്നറഷന്്രംരകത്്ത്്ി
യിട്്്ണ്്.്
ഷാര്ഖിക്്്ഉടമസ്്ര

യില്ള്്കകാല്്ക്്ത്്കന
റ്്്കറനഡഴസ്ില്കടയാണ്
ഷാര്ഖ്തപ്ധാനമതന്്്ിയ്കട
ദ്രിരാേവ്ാസ നിധിയി
നലക്്് സാമ്്ത്്ിക സ
ഹായംനല്്കിയത.്ര

ന്്്യ്ം രൗരിയ്നടയ്ം നപരില്ള്്
കറഡ്ചില്്ീസ്എ്്്ര്്കടയക്മ്്്ിക്്്
നപരില്്മഹാരാതഷ്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്കട
ദ്രിരാേവ്ാസനിധിയിനലക്്്ംസംഭാ
വന നല്്കിയിട്്്ണ്്.് ആനോരയ് തപ്വ
ര്്ത്്കര്്ക്്്ള്്പിപിഇയ്ംമറ്്്ംരാരം
നല്്ക്ം.മ്ംകേയില്ള്്5500നിര്്ധ
നക്ട്ംേങ്്ള്്ക്്്ഒര്മാസംഭക്്ണം
നല്്ക്കമന്്്ം ഷാര്ഖ്അറിയിച്്ിട്്്ണ്്.്
രാരത്്ിക്്്കീഴില്ള്്മീര്്ഫൗനണ്്ഷനാ

ണ്ഇത്നിരവഹിക്്്
ക.

നലാക്ഡൗണിലജിമ്്്കള്ംഫിറ്്്നസ്കസ്്്റ്കള്കമല്്ാംഅടക്്്കയ്ംനജാരിങ്്ിന്
നപാല്ംപ്റത്്ിറങ്്ാനപറ്്ാത്്സ്്ിരിവിനേഷമായ
രിനാല്ംമിക്്വര്കടയ്ംവ്യായാമകാര്യങ്്ളനിന്്
നോകലയാണ്.വീട്്ികലകവറ്കരയിരിപ്്്ംആക്റ്്ീവ്
അല്്ാത്്കലഫ്ക്സ്്്ല്ംഫിറ്്്നസികനരാളംകരറ്്ി
യ്ക്്്മന്ല്ാഎന്്കടനഷനാണ്പലരക്്്ം.എന്്ാല
നവണകമക്്ിലചക്്നവരില്ംകായ്ക്്്ംഎന്്നയമാ
ണ്വ്യായാമത്്ിക്്്കാര്യത്്ിലഫിറ്്്നസ്ന്തപമികളാ
യകസലത്േിറ്്ികള്കടനയം.ക്ഞ്്ാന്ക്ാനോേക്്്
ഇനസ്്്്ത്രാംനപാസ്്്്ാണ്ഇരിലത്േദ്്കവര്ന്്ഒന്്്.
ക്സ്്്യരകകയ്സ്ഏരിയനയയ്ംവരക്്്ഔട്്്സ്്ലമാ
ക്്ിമാറ്്ിയിരിക്്്കയാണ്ചാന്ക്ാച്്ന.രക്്്ക്വാറ
ക്്്യിനകാലക്തടയിനിങ്പങ്്്വയ്ക്്്കയാണ്രാ
രം.ക്സ്്്പ്്്കളഉപനയാരിച്്്നി
ങ്്കളരക്ന്കചയ്്്എന്്ാ
ണ്നപാസ്്്്ിലചാന്ക്ാച്്ന
പറയ്ന്്ത്.രാവിലക്ത്10
കിനലാമീറ്്റിക്്്ഓട്്ംകഴി
ഞ്്്കവന്്്ംഇനസ്്്്ത്രാം
നപാസ്്്്ിലരാരംക്റി
ച്്ിര്ന്്്.

രമിഴ് സിനിമാ ഇനഡ
സ്ത്ടിയികലദിവസനവ

രന ജീവനക്്ാര്്ക്്് സഹായ
വ്മായിനയനരാര.20ലക്്ം
ര്പയാണ്ജീവനക്്ാര്്ക്്ായി
ഇവര്് ഫിലിം എംന്ല്യീസ്
കഫഡനറഷന്്ഓഫ്സൗത്്്ഇ
ന്്യ്(കഫഫ്സി)യ്ക്്്കകമാറി
യത്.
സ്ര്യ,വിജയ്നസത്പരി,

രജനികാന്്്ത്ടങ്്ിനിരവധി
രാരങ്്ള സാമ്്ത്്ികസഹാ
യവ്മായി രംരക്ത്ത്്ിയിര്
ന്്്.രമിഴിലവലിയമ്രലമ്
ടക്്ിലഒര്ങ്്്ന്്നിരവധി
സിനിമകള്കട ചിത്രീകര
ണമാണ്രാത്ക്്ാലികമാ
യിമ്ടങ്്ികിടക്്്ന്്
ത്. േക്്ര ചിത്രം
ഇന്്്യന 2, വി
ത്കത്്ിക്്്
നോത്േ,അ
ജിത്്ിക്്്
വാലികമ
എന്്ിവയാ
ണ് ഇരില
തപ്ധാനസി
നിമകള.
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സഹായവ്മായി
െയൻതാര

ഓഫീസ്മെട്്ിടംനൽെിഷാര്ഖ്ഖാൻ

നലാക്ഡൗൺകാലത്്്ംരിരക്്ിലാണ്മ
ലയാളസിനിമാന്തപക്്കര്കടഇഷ്്്ട

രാരമായിര്ന്്േ്യാമിലി.അഭിനയത്്ികനാപ്്ംചി
ത്രരചനയില്ംരാത്പര്യമ്ള്്േ്യാമിലിപ്രിയചി
ത്രങ്്ള്കടപ്രത്്ീകരണത്്ിന്ഇടയിലാണ് ഇ
ന്പ്ാള.രക്്്ചിത്രങ്്ളഇനസ്്്്ത്രാമിലപങ്്്വ
യ്ക്്്കയാണ്േ്യാമിലി.വീട്്ിലിരിക്്്,ത്കിനയറ്്ീവ്
ആവ്,നിങ്്ള്കടസ്കിലമിന്ക്്ികയട്ക്്്,നി
ങ്്ള്കടപാഷകനപിന്്്ടര്ന്്ത്നിരത്്ാരിരി
ക്്്,എന്്ാണ് േ്യാമിലിക്റിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.അട്
ത്്ികടോംഗ്്്രികലഒര്ആരട്്്ര്യാലറിയിലേ്യാ
മിലിവരച്്ചിത്രങ്്ള്കടത്പദരേനംനടന്്ത്ംവാ
രത്്യായിര്ന്്്.ത്പേസ്രആരട്്ിസ്്്്ായഎ.വി.ഇ
ളന്ക്ാആണ്ചിത്രരചനയിലേ്യാമിലിയ്കടഗ്ര്.
ക്ട്്ിക്്ാലംമ്രലരക്ന്ചിത്രകലയിലരാലപ
ര്യമ്ള്്േ്യാമിലിഅഞ്്്വരഷംനീണ്്പഠനത്്ി
കനാട്വിലാണ്ോംഗ്്്രനേഷാത്ദിപ്രക്ത്ഇള
ന്ക്ാസ്ആരട്സ്കപയ്സിലസംേടിപ്്ിച്്എക്സി
േിഷനിലാണ്േ്യാമിലിവരച്്ചിത്രങ്്ളത്പദരേി
പ്്ിച്്ത്.
നേേിോലിനിയ്ംഅനിയത്്ിേ്യാമിലിയ്ം

മലയാളികള്കടഹ്ദയംകവരന്്ോലരാരങ്്ള
ആയിര്ന്്്.രണ്്ാംവയസിലാണ്േ്യാമിലിഅഭി
നയിച്്്ത്ടങ്്്ന്്ത്.കന്്ട,മലയാളം,രമിഴ്ചിത്ര
ങ്്ളിലോലരാരമായിഅഭിനയിച്്േ്യാമിലിമിക
ച്്ോലരാരത്്ിന്ള്്നദേീയഅവാരഡ്ംകര
സ്്മാക്്ിയിര്ന്്്.
േ്യാമിലിയ്കടരണ്്ാംവരവ്.സിദ്്ാരത്്്നായ

കനായ"ഒനയ'എന്്കരല്ക്്്ചിത്രത്്ിലനായിക
യായികകാണ്്ായിര്ന്്്.ക്ഞ്്ാന്ക്ാനോേന
നായകനായ"വള്്ിയ്ംകരറ്്ിപ്ള്്ിയ്ംകരറ്്ി'
എന്്ചിത്രത്്ില്ംനായികയായിഅഭിനയിച്്ിര്
ന്്്.രണ്്ാംവരവിലനാനലാളംചിത്രങ്്ളിലഅഭി
നയിക്ച്ക്്ില്ംചിത്രങ്്ളത്േദ്്ിക്്ക്പ്ടാത്്രി
കനത്ടരന്്്അഭിനയത്്ിലനിന്്്ംന്തേക്്്എട്
ത്്്പഠനരിരക്്്കളിലമ്ഴ്ക്കയായിര്ന്്്
േ്യാമിലി.

ചിതര്ങ്്ൾവരച്്്
ശയ്ാമിലി

അത്പരീക്്ിരമായിലഭിച്്അവധിദിനങ്്
ളആനോഷമാക്്്കയാണ്നോളിവ്

ഡികലരാരദമ്്രികളായരൺവീരസിങ്്്ംദീ
പികപദ്നകാണ്ം.നസാഷ്യലമീഡിയയിലസ
ജീവമായരാരങ്്ളരങ്്ള്കടവിനേഷങ്്ളന്തപ
ക്്കനരാട്പങ്്്കവയ്ക്്ാറ്ണ്്്.ഇന്പ്ാഴിരപാച
കപരീക്്ണത്്ിലാണ്സ്പ്്രരാരം.വസ്ത്ര
ത്്ിലമാത്രമല്്ഭക്്ണത്്ില്ംപ്രിയപരീക്്
ണങ്്ളഇഷ്്ക്പ്ട്ന്്രൺവീരരക്ന്യാണ്ത്പിയര
മയ്കടപാചകപരീക്്ണക്ത്ക്റിച്്്പങ്്്കവച്്ിരി
ക്്്ന്്ത്.ത്പിയരമന്നവണ്്ിരായ്വിഭവങ്്ളാണ്ദീ
പികരയാറാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത്.
രായ്സാലഡ്,രായ്ത്രീനകറി,കവജിറ്്േിള

നടാംയംസ്പ്്്,പിക്ന്നചാറ്മാണ്ദീപികരയാറാ
ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത്.ഇരിന്പ്റനമരൺവീറിക്്്സ
ഹായന്ത്ാകടദീപികഒര്നകക്്്ംരയാറാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.ഇരികനഐസ്ത്കീമ്ം ന്യ്ട്്ില്്യ്ംഉനപയാരിച്്്
അരിമനനാഹരമാക്്ിയിട്്്മ്ണ്്്രൺവീരഈചിത്ര
ങ്്ളനസാഷ്യലമീഡിയയിലപങ്്്കവയ്ക്്്കയ്ം
കചയ്രിട്്്ണ്്്.നലാക്്്ഡൗൺദിനങ്്ളകാര്യക്്മ
മായിരക്ന്വിനിനയാരിക്്്കയാണ്ദീപിക.വാര
ന്തഡാബ്ക്്ീനകചയ്്്ന്്രിക്്്ചിത്രങ്്ളനനരക്ത്
ദീപികപങ്്്കവച്്ിര്ന്്്.നടിപിയാകനപഠിക്്്ന്്
രിക്്്ചിത്രംരൺവീറ്ംപങ്്്കവയ്ക്്്കയ്ണ്്ായി.
ഇരിന്നേഷമായിര്ന്്്ദീപികയ്കടപാചകപരീ

ക്്ണം.നലാക്്്ഡൗൺആനോഷമാക്്്ന്്രികനാ
പ്്ംരക്ന്ജനങ്്ളക്്്സഹായഹസ്രവ്മായിഈ
രാരദമ്്രികളരംരക്ത്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ത്പധാനമത്ന്്ി
യ്കടകകനയഴ്സ്ഫണ്്ിനലയ്ക്്്ധനസഹായവ്ംന
ലകിയിട്്്ണ്്്.ദീപികരക്ന്യാണ്ഇക്്ാര്യംപങ്്്
കവച്്ിരിക്്്ന്്ത്.എന്്ാലത്കവ്യക്്മാക്്ിയിട്്ി
ല്്.ദീപികയ്ംരൺവീറ്ംനചരന്്ാണ്പണംനലകി
യിരിക്്്ന്്ത്.നോളിവ്ഡ്രാരങ്്ളായഅക്്യ്
ക്മാര,ഷാര്ഖ്ഖാന,വിക്്ികൗേല,വര്ൺധവാ
ന,കത്രീനകകഫ്.സാറ,ആലിയഭട്്്,അന്ഷ്കേ
രമത്ടങ്്ിയവര്ംഫണ്്ിനലയ്ക്്്സംഭാവനനലകി
യിട്്്ണ്്്.ദീപികയ്ംരൺവീറ്ംവിവാഹത്്ിന്നേ
ഷംഒന്്ിക്ച്ത്്്ന്്ചിത്രമാണ്83.ഇന്്്യനത്കിക്്റ്്്
ഇരിഹാസംകപിലനദവിക്്്ജീവിരകഥപറയ്ന്്
ചിത്രത്്ിലകപിലനദവായിട്്ാണ്രൺവീരഎത്്്
ന്്ത്.കപിലിക്്്ഭാര്യനറാമിനദവിയായിട്്ാണ്ദീപി
കചിത്രത്്ികലത്്്ന്്ത്.

േീപികയ്നെ
പാചകപരീക്്ണങ്്ൾ

നോക്ക്ത്്ാദ്രത്്ില്്നോഹന്്ലാലിക്്്നായികയായിമ്പ്്ത്്ിനാല്വര്്ഷംമ്മ്്്സി
നിമയിനലക്്്എത്്ിയനടിയാണ്നദിയകോയ്ത്.ഇ

ന്്്ംആകഥാപാത്രംനിര്യഹരിര
മായിനിലനില്്ക്്്ന്്്ണ്്്.അട്
ത്്ികടനോഹന്്ലാല്്ചിത്രംനീ
രാളിയില്കട അഭിനയത്്ിനല
ക്്്നദിയമടങ്്ികയത്്ിയിര്ന്്.്
ഇന്പ്ഴിരാആരാധകമനസ്ക
ളിനലക്്്ം ഒര്മടങ്്ി വരവിക്്്
വാരില്്ത്റന്്ിരിക്്്കയാണ്ന
ദിയ.രക്്്വിനേഷങ്്ള്ംചി

ന്്കള്ം പങ്്്വയ്ക്്ാന്്
ഇന്്സ്്്്തര്ാമില്്ഒര്അ
ക്്ൗണ്്് ത്റന്്ിരി
ക്്്കയാണ് നദിയ.
ആദ്യ നോസ്്്്ില്് ര
ക്്്ആദയ്ചിതര്മായ
നോക്ക്ത്്ാ ദ്ര
ത്്്കണ്്്ംനട്്്എ
ന്് ചിത്രത്്ിക്്്
ഓര്്മ്്കളാണ്നദി
യപങ്്്കവച്്ത്.
"എത്രമനോഹര

മാണ്... എക്്്ആ
ദ്യചിത്രം..സംവിധാ
യകന്് ഫാസിലി
നോടാണ് അരിന്
ഞാന്് എക്ന്ന്ന്
ക്്്മായികടക്പ്ട്്ിരി
ക്്്ന്്ത്. ഒരായിരം
സ്നനഹം... ഇത്രയ്ം
വര്്ഷമായി നിങ്്ള്്
എനിക്്്നല്്ക്ന്്
സ്നനഹത്്ിന്ം പി
ന്്്ണയ്ക്്്ം രിരി
കക രരാന്് സ്നന
ഹം മാത്രം…' നദിയ
ക്റിച്്്.
ഫാസിലിക്്്ര

ക്ന് രിരക്്ഥയില്്
1984ല്് പ്റക്ത്
ത്്ിയ ചിത്രമാണ്
നോക്ക്ത്്ാ ദ്ര
ത്്്കണ്്്ംനട്്്.മല
യാളത്്ികല മികച്്
നടിക്്്ള്് ഫിലിം

കഫയര്്പ്രസ്കാരവ്ംരക്്്ആദ്യചിത്രത്്ില്കടനദി
യാകോയ്ത്വിന്ലഭിച്്ിര്ന്്്.

കേവോസിനെ
പാട്്ിനെക്റിച്്്കര്േയആദയ്ചിതര്വ്മായി

നദിയമൊയത്്

ചാകക്്ച്്ന്്്
വയ്ായാമം



വി ലേ േ കാ രയ് ലേ ഖ ക ൻ്്ഏ റ്്വം്ക്ട്രല്് നൊതോണവവറസ്
ബാധിരര്ള്്ത് അനമരിക്്യിലാണ.്

ഇരിെകംമ്ന്്്ലക്്ംആള്കളാണ്അനമരി
ക്്യില്്തോഗബാധിരരായിട്്്ള്്ത.്8100ആ
ള്കള്്മരിച്്്.സ്്ിരിഗരികള്്വരം്ദിവസങ്്
ളില്് ര്ക്്മാക്നമന്്ാണ്അനമരിക്്ന്് പര്
സിഡ്്്്രനന്്രറയ്ന്്ത.്ഒര്ലക്്ത്്ിനം്
രണ്്രലക്്ത്്ിന്മിെയില്്ആള്കള്്ക്്്ജീവ
ന്്െഷ്്നരതട്്ക്്ാനമന്്്ചിലഔതദ്യാഗികറി
തപ്്ര്്ട്്്കള്്രനന്്സ്ചിപ്്ിക്്്ന്്്.അനമരി
ക്്അരിന്്്ആധ്െികചരിപര്ത്്ിനലഏറ്്
വം്വലിയപര്രിസന്്ിനയആണ്അഭിമ്ഖീ
കരിക്്്ന്്ത.്ഈഘട്്ത്്ിലാണ്ചിലതകപദ്്്
ങ്്ള്്ഒര്പര്ധാെനപ്്ട്്സംശയംഉന്്യിക്്്
ന്്ത.്അനമരിക്്ന്്പര്സിഡ്്്്നരരന്ഞ്ട്
പ്്ിന്എന്്്സംഭവിക്്്ം?.
ആശങ്്ങ്്ള്്ക്്ിെയില്്ഇത്തോകംചര്്ച്്
നചയ്്്ന്്്ണ്്്.തോകനത്്ഏറ്്വം്ശക്്ൊയ
തെരാവിനെ നരരന്ഞ്ട്ക്്ാന്ള്്രപക്ിയ
ആയിട്്ാണ്ഇത്കണക്്ാക്്നപ്്ട്ന്്ത.്
ൊല്വര്്ഷംക്ട്ത്പ്ഴാണ്അനമരിക്്

യില്് നരരന്ഞ്ട്പ്്് െെക്്്ന്്ത.് നൊണാ
ള്്ഡ് പെ്ംരിന്്് രണ്്ാം മത്്രവ്മാവം് അ
ത.്1845 ലാണ്അനമരിക്്യിനല പര്സിഡ്്്്
നരരനഞ്്ട്പ്്്സംബന്്ിച്്്െിയമംെിലവില്്

വന്്ത.്അരിന്തശഷംഎല്്ാൊല്വര്്ഷംക്
ട്തപ്്ഴം്െവംബര്്മാസത്്ിനലആദയ്രിങ്്
ള്്കഴിഞ്്്ള്്നൊവ്്ാഴച്നരരനഞ്്ട്പ്്്െെ
ന്്ിട്്്ണ്്്.  ഭരണഘെെ പര്കാരംജന്വരിമ്
ന്്ാംരീയരിപ്രിയതൊണ്്പഗ്സ്അധികാര
ത്്ിനലത്്ണം.ജന്വരി20ന്പ്രിയപര്സി
ഡ്്്്അധികാരതമല്്ക്്ണം.ഇരിനോന്്്ംമാ
റ്്ംവര്ത്്കഎള്പ്്മല്്.ഭരണരീരിയില്്പര്
സിഡ്്്ിന്വലിയഅധികാരങ്്ള്നണ്്ങ്്ിലം്

നരരനഞ്്ട്പ്്്മാറ്്ാന്്അതദ്്ഹത്്ിന്കഴിയി
ല്്.ഇത്നൊനണ്്നക്്രനന്്ഇെിയ്ള്്ദിവ
സങ്്ള്്െിരണായകമാണ.്
ൊല്വര്്ഷംക്ട്തപ്്ഴ്ള്്െവംബര്്മാ

സനത്്ആദയ്രിങ്്ളാഴച്കഴിഞ്്്ള്്നൊവ്്ാ
ഴച്യാണ്അനമരിക്്യില്് പര്സിഡ്്്് നരര
നഞ്്ട്പ്്ിന്്്തോനട്്ട്പ്്്െിയമപര്കാരംെെ
തക്്ണ്്ത.്അത്എന്്ായാലം്െെന്്ിരിക്്ണ
നമന്്രാണ്വയ്വസ്്.നരരന്ഞ്ട്പ്്ിന്്്ര
പക്ിയകള്് രരിവ്തോനല െെക്്്കയായിര്
ന്്്.മാര്്ച്്്മ്ന്്ിന്്്സ്പ്്ര്്െയ്്സ്തഡയായി
ലായിര്ന്്്നബര്്െിസാത്്്ഴിസിന്രിരിച്്െി
യായിനഡതൊപക്ാറ്്്സ്്ാൊരഥിരവ്ത്്ിന്തവ
ണ്്ിമത്്രിക്്്ന്്തോബിദന്്മ്തന്്റ്്ംെെ
ത്്ി.പെ്ംപ്റിപ്്ബ്്ിക്്ന്്രാര്്ട്്ിയ്നെതവദികളി
ലം്പര്ചാരണംെെത്്്കയായിര്ന്്്.ഈഘ
ട്്ത്്ിലാണ്നൊതോണഅനമരിക്്നയകീഴെ
ക്്ിയത.്ആദയ്ംഅലസരതോനെഇരിനെക
ണ്്പെ്ംപ്രിന്്ീട്െെരെികള്്ഊരജിരമാക്്ി.
അതപ്്നഴക്്്ംരംഗംവഷളായി.
ഇതപ്്ള്്നരരനഞ്്ട്പ്്്െെരെികള്്രെസ

നപ്്ട്്ിരിക്്യാണ.്നഡതമാപക്ാറ്്്കള്നെഅവ
തശഷിക്്്ന്്വപ്രമറികള്്ചിലത്െെന്്ിട്്ില്്.
കണ്്നവന്്ഷനം്മാറ്്ിനവച്്്.തോര്്ജ്്ിയയം്
ല്സിയാെയം്വപ്രമറികള്്മാറ്്ിനവച്്്.നഡ
തൊപക്ാറ്്് സ്്ാൊര്്ത്്ിയാകാന്് സാധയ്രയ

ള്്ബിദന്്സവ്ന്്ംആസ്്ാെത്്്ക്ട്ങ്്ികി
െക്്്ന്്്.നരരന്ഞ്ട്പ്്്റാലികള്്സാധയ്മാ
കാനര പെ്ംപ് നൊതോണ െിരീക്്ണത്്ിലാ
ണ.്നഡതൊപക്ാറ്്ിക്രാര്്ട്്ിയ്നെരീരിപര്കാ
രംഈരപക്ിയജ്ണ്്9െകംപ്ര്്ത്്ിയാതക്്
ണ്്രാണ.്അത്തോനലസ്്ാൊരഥികനളനര
രന്ഞ്ട്ക്്്ന്് പര്രിെിധികള്്ആനോനക്്
യാനണന്്കാരയ്ത്്ില്്ജ്ണ്്20െകംരീര്
മാെമാകണം.
ആള്കള്നെമരണം,അെച്്ിെല്്മ്ലമ്ണ്്ാ

ക്ന്്സാമ്്ത്്ികമാദ്്്യംത്െങ്്ിെിലവില്്
അനമരിക്്അഭിമ്ഖീകരിക്്്ന്്പര്ശെ്ങ്്ള
രലരാണ.്അത്നൊണ്്്രനന്്അസാധാര
ണമായിഎനന്്ങ്്ിലം്സംഭവിക്്്തൊഎന്്
ആശങ്്യം്ചിലര്്പര്കെിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.െവം
ബറില്്കാരയ്ങ്്ള്്ഇതപ്്വതോകംകാണ്ന്്
ത്തോലയല്്ണലക്്കണക്്ിന്ജീവന്്നോ
ലിയ്തൊഎന്്്ആശങ്്യ്നണ്്ന്്ാണ്അനമ
രിക്്ഔതദ്യാഗികമായിരറയ്ന്്ത.്രനക്,്ഇ
ത്തോനലതോഗംതവട്്യാെിയസാഹചരയ്ത്്ി
ലം്അനമരിക്്യില്്നരരനഞ്്ട്പ്്്െെന്്ിട്്്
ണ്്്.6,75,000തരര്്മരിച്്1918നലസര്ാെിഷ്
ഫ്്്വിന്്്സമയത്്ാണ്ഉരനരരനഞ്്ട്പ്്്െ
െന്്ത.്അത്നൊണ്്്ഉറപ്്ിക്്ാംപ്രിയഭര
ണാധികാരിനയ നരരന്ഞ്ട്ക്്്ന്്രില്്
നൊവിഡ്19ൊവം്െിരണായകമാവ്ക.

മഹാരാജാക്ള്്ആൻഡ്ലോട്്്ബാര്്ഒര്ഓര്്മ്്
ലോ  ആ സാ ദ്ലോ ഴിത്ക്ട്െഗരത്്ില്്മ്പ്്ത്്ിയഞ്്്വര്്ഷം
മ്മ്്്ണ്്ായിര്ന്്ഒര്സൗഹ്ദസം
ഘത്്ിന്്്ഓരമക്്്റിപ്്ാണിത.്തദ
ശാഭിമാെിയിലം്െഗരത്്ില്മായി
െിരന്്രംകണ്്്മ്ട്്ിന്ക്ണ്്ിര്ന്്,
ഏനറക്്്നറഒതരവഴിക്്്സച്്രി
ച്്ിര്ന്്സാംസ്കാരികപര്വര്്ത്്ക
ര്നെക്ട്്്തചരല്്.സൗഹ്ദസംഘ
ത്്ിന്്്ഔരചാരികമായആദയ്ക്
െിതച്്രല്് മിഠായിനത്്ര്വിനല വള
നരക്റച്്്തരര്്മാപര്ംഎത്്ിനപ്്ട്
ന്്തോട്്ലില്്ആയിര്ന്്്.മഹാരാ
ജാക്ള്്ആനഡ്തോട്്്ബാര്്.രാ
നഴതബക്്റി.മ്കളില്്തോട്്ല്്.തബ
ക്്റിയക്്്കത്്്കെന്്്തവണംമ്
കളില്്കയറാന്്.തരഞ്്രഞ്്മര
തക്്ണിയിനലകയറ്്ംഅല്്പ്്ംസാ
ഹസമായിര്ന്്്. ഞങ്്ള്് മിക്്വാ
റം്ചായക്െിക്്ാനം്സംസാരിക്്ാ
നം് കയറ്ന്് സ്്ലമാണ.് അരി
തപ്്ള്്അവിനെയില്്.
ര്രീകരണംതോട്്ലിലായിര്ന്്്
നവങ്്ിലം്അൌതദ്യാഗികഓേീസ്

നചറ്ട്്ിതോഡിനലഗാന്്ിഗ്ഹത്്ി
ല്്െി.രി.ക്ഞ്്ിക്്ണ്്ന്്മാഷ്രാമ
സിക്്്ന്്മ്റിയായിര്ന്്്.തദശാഭി
മാെിയ്നെഅട്ത്്ാനണന്്സൗക
രയ്വം്ഉണ്്ായിര്ന്്്.നകഇഎന്്,െി.
രി.ക്ഞ്്ിക്്ണ്്ന്്,ഹമീദ്തചന്്മം
ഗല്ര്്,നക.രി.തൊഹെന്്,എം.എം.
ൊരായണന്്, എ.നക. രതമശ,് നക.
എ.സ്െില്്ക്മാര്്,സിദ്്ാര്്ത്്ന്്
വി,അതോക്പശ്ീെിവാസ,്സി.രി.ഹ
രീപദ്്്ന്്,രി.വിജയന്്,രി.മധ്സ്ദെ
ന്്,എം. മാധവന്്, തവണ്അെിവാ
രം,ആസാദ്ത്െങ്്ിയവരായിര്ന്്്
സംഘംപര്വര്്ത്്കര്്.ശരീയത്്്സം
വാദങ്്നളത്െര്്ന്്്ഇളകിമറിഞ്്
സാംസ്കാരിക അന്്രീക്്ത്്ില്്
ചിലഉത്്രവാദിത്്ങ്്ള്്െിരവഹി
ക്്ാന്നണ്്ന്് വിചാരമായിര്ന്്്
എല്്ാവര്്ക്്്ം.
ജെകീയ പ്സര്ക പര്സാധെ
ത്്ിന്്്രരീക്്ണമായിര്ന്്്സൗ
ഹ്ദസംഘം ഏനറ്്ട്ത്്ത.് എം.എ
ന്്. വിജയന്്്യം് നകഇഎന്്ിന്്്
യം് പ്സര്കങ്്ളാവനട്് ആദയ്നമ
ന്്്രീര്മാെിച്്്.ചിരയിനലനവളി

ച്്ത്്ിന്തശഷംവിജയന്്മാസ്്്്റ്നെ
പ്സര്കനൊന്്്ംപ്റത്്്വന്്ിര്
ന്്ില്്.ഒന്്രരരിറ്്ാണ്്ിന്്്മൗെമാ
ണ്മ്റിക്്്ന്്ത.്എം.എന്്.വിജയ
ന്്്പര്ഭാഷണങ്്ള്്,നകഇഎന്്എ
ഴ്രിയസവ്ര്്ഗം,െരകം,രരതോകം
എന്്ീപ്സര്കങ്്ള്്ആദയ്പ്സര്
കങ്്ളായിപ്റത്്്വന്്്.
വെക്്ന്് തകരളത്്ിനല പര്ഭാഷ
ണ തവദികളില്് എം.എന്്. വിജയ
നം്നകഇഎന്്്ംഹമീരം്െിറഞ്്്
െിന്്സമയമാണ.്മരവര്്ഗീയരനയ
െിശിരമായി കെന്്ാപക്മിച്് കാലം.
ോഷിസത്്ിന്്്മെശാസപ്ര്ംവിജ
യന്്മാഷ്പര്വചെവീരയ്തത്്നെവി
ളിച്്്രറഞ്്കാലം.സാംസ്കാരിക
രാഷ്പെ്ീയമണ്്ലങ്്ളില്്മതരരരജ
ൊധിരരയ് മ്ലയ്ങ്്ള്നെ സമതോ
ത്്ാഹംഉണര്്ന്്്െിന്്കാലം.
രണ്്്പ്സര്കങ്്ളം് ഒര്ങ്്ിയ
ത്തബപ്്്രില്്ഉണ്്ിതയട്്ന്്്രാഗം
പര്ി്്്ിങ്്് പര്സ്്ിലാണ.്അവിനെ പര്
സ്്്െമയം് ഉരതോക്്ാവം്രമ്്ില്
ള്്ബന്്മായിര്ന്്ില്്.പര്സ്്്െമയ്
നെവീട്്ില്്ചായയം്ഉച്്ഭക്്ണവം്

കഴിക്്ാവ്ന്്സൗഹ്ദമായിഅത്
വളര്്ന്്്.ലളിരമായപ്റംചട്്യം്െ
ല്്തലഔട്്്മായിവിലക്്്റവില്്പ്
സര്കങ്്ള്്ലഭയ്മാക്്ാൊയിര്ന്്്
പശ്മം. പര്കാശെ സമയത്്്രനന്്
തോയല്്റ്്ിെല്്കാൊയതം്വിജയം.
സാംസ്കാരികരാപഷ്്്ീയരരിരാെിക
ളില്്പ്സര്കംവിറ്്ിര്ന്്തം്ഞങ്്
ള്്രനന്്യായിര്ന്്്.
ത്െര്്ന്്്ഹമീദ്തചദ്്മംഗല്രിന്്്
മതരരരവിചാരം,രി.വിജയന്്്മാ
ര്്ക്സിസവം്െവെിര്രണവം്എ
ന്്ീക്രികള്്പ്റത്്ിറങ്്ി.രി.വി
ജയന്്്വിമര്്ശെക്രിക്്്രായാട്്്
അവാര്്ഡ്ലഭിച്്്.മ്ന്്്വര്്ഷത്്ി
െിെയിനലൊല്പ്സര്കങ്്ളാണി
വ.
ഒര് ലഘ്തലഖയം് കണക്്ില്്
നരട്തത്്ണ്്ത്ണ്്്.റബ്്റം്രപര്രാ
പഷ്്്ീയവ്മാണത.്രത്ട്മ്ത്ന്എ
ഡിഷന്കള്്രനന്് തവണ്്ിവന്്്.
നകഇഎന്്ായിര്ന്്് മ്ഖയ് എഴ്
ത്്്കാരനെങ്്ിലം്നകഇഎന്്,ആ
സാദ,്സ്െില്്എന്്ിവര്നെക്ട്്്
ക്രിയായാണ്അത്പ്റത്്്വന്്

ത.്
ഗാന്്ിഗ്ഹത്്ിലം്രാധരിതയറ്്
റിന്എരിര്്വശത്്്ണ്്ായിര്ന്്അ
െച്്്തോയ തൊതഡണ്് തോട്്ലിലം്
തൊട്്പ്്്റത്്് നസലകറ്്്് തോഡജ്ി
ലം്ഓേീസ്പര്വര്്ത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.സാം
സ്കാരികസദസ്്്കള്നെതവദികളാ
യിര്ന്്്അവ.എണ്്രത്്ിതയഴ്ര
ക്രിയാക്തപ്്തഴക്്്ംഞാന്്എം
േിലിന് മപദ്ാസിനലത്്ി.ക്റച്്്കാ
ലംക്െി സൗഹ്ദസംഘം െിലെി
ന്്്.രലരം്പ്രിയഉത്്രവാദിത്്
ങ്്ളിതലക്്് രിരിഞ്്്. സൗഹ്ദ
സംഘം രത്നക്് രിരിയ്കയായി.
തൊഴിത്ക്നട്് പ്തോഗമെ കലാ
സാഹിരയ്സംഘംപര്വര്്ത്്െങ്്ള്
നെഊര്്ജ്്മായിഅത്മാറി.
സംഹ്ദസംഘംപര്വര്്ത്്െങ്്

ള്്ക്്്രലെിരയില്ള്്രങ്്ാളിത്്
വം്രിന്്്ണയം്ലഭിച്്ിര്ന്്്.സി
ദ്്ാര്്ത്്ന്് രര്ത്്ിക്്ാടം്ആര്്ട്്ി
സ്്്്്ചന്്സം്നകഎസ്ഹരിഹരനം്
െിഎറസാക്്്ംഉള്്നപ്്നെയ്ള്്െീ
ണ്്െിരയാണത.്അനോനക്്വിശദ
മായിരിന്്ീനെഴ്രാം.

ലോകാഃ സമസത്ാഃ സഖ്ിലോ ഭവന്്്
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നടക്്്മോനവംബറിലെമോരാട്്ംമെമര്ൊമെയിൽ
ലോക്്്ഡൗണ്്കഴിഞ്്ാ
ല്്ഈരാേംരണിേലണ
ലോ വിഡ്  െിയപന്്്ണത്്ിനന്റ ഭാഗമായി രല്്െആറ്്ിനല നകവി നജട്്ിയില്് കെത്്ിറക്്് െി
ര്്ത്്ിയതോനെമറ്കരകെക്്ാന്്ആപശ്യംജീര്്ണാവസ്്യി
ലായത്ക്്്രാലമാണ.്രാലത്്ിന്്്രഃ്സ്്ിരിമ്ലംതെര
നത്്രലരം്കെത്്്വളളത്്ിലായിര്ന്്്മറ്കരകെന്്ിര്
ന്്ത.്
ഏഴരമീറ്്ര്്ഉയരത്്ില്ള്്രാലത്്ിന്്്െെപ്്ാരയിനലഇ
ര്മ്്്ഷീറ്്്കള്്പദ്വിച്്്അെര്്ന്്്മാറി.വകവരികള്നെകമ്്ി
വലകള്്പദ്വിച്്്അെര്്ന്്്ആറ്്ില്്വീണ.്രാലവ്മായിബ
ന്്നപ്്ട്്ഉര്ക്്്വെങ്്ള്്മ്റ്ക്്ാത്്രിൊല്്ആട്്ംവര്്ധി
ച്്്.എപര്യം്തവഗംഇത്െവീകരിച്്ിനല്്ങ്്ില്്കാഴച്വസത്്
വായിതോലം്െിലെിര്്ത്്ാന്്കഴിയാരാവം്.
നൊവിഡ്തോക്്്ഡൗണ്്കഴിഞ്്ാല്്രതദ്്ശസവ്യംഭര

ണസ്്ാരെതൊ,എംഎല്്എതോമ്ന്്വകഎട്ത്്്ഈരാ
ലംപ്ത്ക്്ിരണിത്രരണം

പര്തൊദ്
പ്്ാതച്്രിയില്്

കണ്്്പഠിക്്ണം
തര്രിനെ,ഹൈബിയേയം്
പ ത്്െംരിട്്റാന്്ിസവ്തദശികളായതരാമ

സ്ഏപബ്ഹാമിനെയം് ഭാരയ് മറിയാമ്്
നയയം്കാണ്തമ്ാ്ള്്ഇറ്്ാലിയന്്പര്ധാെമ
പന്്്ിഗയ്്നസനപ്്തകാണ്്ിമ്ക്്ത്്്വിരല്്വ
ച്്്െില്്ക്്്ം,മ്ന്്്രരം.ഇവര്നെമകന്്എ
നന്്ങ്്ിലം്ഇറ്്ലിയില്്രിരിനച്്ത്്ിയാല്്ഒര്
തവള തകാണ്്ിഅയാനള നചന്്് കണ്്് രിര
ക്്്ം,ഈദമ്്രികള്്സ്ഖമായിരിക്്്തന്ാ്,
എന്്്.ഇറ്്ലിയിനലന്്ല്്നകാവിഡ്19കീഴെക്്ി
യഒര്രാജയ്ത്്ിനം്വിശവ്സിക്്ാന്്കഴിയില്്,
തരാമസിന്്്യം്മറിയാമ്്യ്നെയം്ജീവിരവി
ജയം.ഇറ്്ലിയില്ള്് മകന്്ൊട്്ില്്അവധി
ക്്്വന്്തപ്ാ്ള്്അച്്െമ്്മാര്്ക്്്സമ്്ാെിച്്
രാണ്നകാവിഡ്19എന്്മാരകവവറസി
നെ.അറിഞ്്്നകാണ്്് നകാട്ത്്രല്്,ഈ 
അരരാധം.അറിയാനരരറ്്ിതപ്ാ്യഒര്വക
യബദ്്ം.രതക്,്ആ അബദ്്ംരണ്്്തരനര
യം്എത്്ിച്്ത്ചരിപര്ത്്ിന്്്നകാട്മ്െിയി
ലാനണന്്ത്തവതറകാരയ്ം.
തലാകനത്്വിറപ്്ിച്്നകാവിഡ്19വവറസ്
ബാധിച്്്,േലപര്ദമായചികിത്്യില്നെതരാ
ഗംപ്ര്്ണമായി തഭദമാക്്നപ്്ട്് ഇന്്്യയിനല
ഏറ്്വം്പര്ായംക്െിയഅളായിമാറി93കാര
ൊയതരാമസ്ഏപബ്ഹാം.തലാകത്്്രനന്്
ഈ തെട്്ംവകവരിച്്മ്ത്്ച്്ൊകം്അതദ്്
ഹം.ഇറ്്ലി,സന്രയന്്്,യ്എസ്ത്െങ്്ിയമ്
ന്്െിരരാജയ്ങ്്ള്്ഈപര്ായത്്ില്ള്്വര്്ക്്്
നകാവിഡ്19ബാധിച്്ാല്്അവനരസവ്സ്്മാ
യിമരിക്്ാന്്വിടം്അല്്ാനരചികിത്്ിച്്്തെ
രംകളയില്്.ഈപര്ായത്്ില്ള്്ആനരയം്ചി
കിത്്ിച്്് സ്ഖനപ്്ട്ത്്ാന്ള്് വിദയ് അവ
ര്്ക്്റിയാത്്രാണ്കാരണം.എന്്ാല്്,സ
ര്്ക്്ാര്്നചലവില്ള്്നരാത്ജെതരാഗയ്രദ്്
രിയ്നെച്മലില്്രിെിച്്്തരാമസ്ഏപബ്ാഹാം
നകാവിഡിനെആട്്ിതയാെിക്്്തമ്ാ്ള്്ഇറ്്ാലി
യന്് പര്ധാെമപന്്്ിയല്്, തലാക തെരാക്്നള
ല്്ാംനകാച്്്തകരളത്്ിതലക്്്ംഅത്വഴിഇ
ന്്്യയിതലക്്്ംകണ്്്രായിക്്്ന്്്,തലശംക്
ശ്തമ്ാ്നെ.അത്കാണ്തമ്ാ്ള്്അഭിമാെം
നകാണ്്് രലയ്യര്്ത്്്കയാണ് തകരളസം
സ്്ാെആതരാഗയ്വക്പ്്്ംഅരിനലമ്ഴ്വന്്
ജീവെക്്ാരം്.
അവര്നെഅധവ്ാെത്്ിന്തവഗത്്ില്്േ
ലംകാണ്ന്ള്്സഹായവ്മായിമ്ന്്ിട്്ിറങ്്ി
യരിര്വെന്്പ്രംഎംരിശശിരര്രാണ്ഇ
തപ്ാ്ള്്വാര്്ത്്യിനലരാരം.മ്ഖയ്മപന്്്ിരിണ
റായി വിജയന്്അെക്്മ്ള്്വര്നെ മ്ക്്ക
ണഠ്മായപര്ശംസഏറ്്്വാങ്്്കയാണ്രര്
രിതപ്ാ്ള്്.നകാവിഡ്19സ്്ിരീകരണംഏറ്്വം്
ക്റവ്ള്്രാജയ്മാണ്ഇന്്്യ.ജെസംഖയ്യ്മാ
യിരാരരമയ്ംനചയ്്്തമ്ാ്ള്്ഇന്്്യയിനലതരാഗ
വയ്ാരെംകഷ്്ിച്്്മ്വായിരത്്ിനലാത്ങ്്്ക
യാണ.്132തകാെിജെങ്്ള്ള്്ഇന്്്യയിനലയ

ഥാര്്ഥകണക്്്ഇരായി
രിക്്ിനല്്ന്്് ഉറപ്്്. എ
ന്്ാല്് ഇവിനെ തരാഗര
രിതശാധെത്തലാംവള
നര ക്റവാണ.് ക്ട്ര
ല്് തരനര രരിതശാധി
ക്്്ന്്രില്നെ മാപര്തമ
എപര് തരരിതലക്്് തരാ
ഗം രെര്്ന്്ിട്്്നണ്്ന്്്
ക്രയ്മായി കനണ്്ത്്ാ
ന്്കഴിയ.്എന്്ാല്്ക്
ട്രല്് തരനര രരിതശാ
ധിക്്ാന്ള്്സൗകരയ്ം
ഇവിനെയില്്ാത്്രിൊ
ല്്അരിന്കഴിയ്ന്്
ത്മില്്.ഈക്റവ്രരി
ഹരിക്്ാന്്രന്്ാല്്കഴിയ്ന്്ത്നചയര്ിരി
ക്്യാണ്ശശിരര്ര്്.രാജയ്ത്്്ഒര്എംരി
ക്്്ംനചയ്്ാന്്കഴിയാത്്ത.്
എംരിേണ്്ില്്െിന്്്ള്്ഒര്വിഹിരംസ
മാഹരിച്്്നകാവിഡ്19പര്്രരരിതശാധൊകി
റ്്്കള്്വാങ്്ിസവ്ന്്ംമണ്്ലത്്ിനലനകാവി
ഡ് രരിതശാധെ തവഗത്്ിലാക്്ാന്ള്് പശ്മ
ത്്ിലാണ് അതദ്്ഹം. പ്െ വവതറാളജി ഇ
ന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിന്്്സഹകരണതത്ാ്നെെിര്്മിക്്്
ന്്ആര്്െി-രിസിആര്്കിറ്്്കളാണ്ശശിരര്
ര്്എത്്ിക്്്ന്്ത.്ആദയ്ഘട്്ത്്ില്്ആയിരം
എണ്്ംഎത്്ിക്്ഴിഞ്്്.ഇെിരണ്്ായിരംഎ
ണ്്ംക്െിഉെനെത്്്ം.അതരാനെ,തരാഗസാ
ധയ്രഏനറയ്ള്്മ്വായിരത്്ില്്പ്്രംആള്
കളില്്വളനരതവഗത്്ില്്തരാഗെിര്്ണയംെ
െത്്ാൊവം്.മറ്്്രരിതശാധെകളില്നെേലം
കിട്്ാന്്ഒര്ദിവസംഎട്ക്്്തമ്ാ്ള്്ആര്്െി-
രിസിആര്്രരിതശാധെയക്്്്രണ്്രമണിക്്്
ര്്മരി.ഇത്്രംകിറ്്്കള്നെെിര്്മാണംതവഗ
ത്്ിലാക്്ാന്്അനമരിക്്അെക്്മ്ള്്രാജയ്
ങ്്ള്് പശ്മംത്െങ്്ിയിതട്്യ്ള്്്. ഇന്്്യയില്്
അത്ലഭയ്മാനണങ്്ിലം്എണ്്ത്്ില്്ക്റവ്
ണ്്്.ഈക്റവ്വരം്ദിവസങ്്ളില്്രരിഹരി
ക്്നപ്്ടം്.തരാഗവയ്ാരെംനചറ്ക്്്ന്്രില്്പ്
രിയസംവിധാെംഏനറഗ്ണംനചയ്്്ം.എം
രിേണ്്ില്്െിന്്്രനന്്അരിന്ള്്വകക
നണ്്ത്്്കയം് പര്ചാരത്്ിലാക്്്കയം് നച
യര്തരാനെയാണ്രര്ര്്രാരമായത.്വരം്ദി
വസങ്്ളില്്ഇരിന്്്ലഭയ്രക്ടം്.രര്രിന്
തരാന്്ിയഈബ്ദ്്ിമറ്്്എംരിമാര്്ക്്്തരാ
ന്്ാരിര്ന്്ത്െിരാശനപ്്ട്ത്്്ന്്്.
രര്രിനെക്്ാള്്മ്ന്്തരനകാവിഡിനെരി
തര രംഗത്്ിറങ്്ിയ എംരിയാണ് വഹബി
ഈഡന്്.രാര്്ലനമ്്്്സതമ്്ളെംഅവസാെി
ക്്്ന്്രിന്നരാട്്്മ്ന്്രാണ്നകാവിഡ്വയ്ാ
രെംഏനറര്ക്്മായത.്സമ്്തളെംകഴിഞ്്്
എല്്ാവരം്ൊട്്ിതലക്്്മെങ്്ാന്ള്്രിരക്്ി
ലമര്്ന്്തപ്ാ്ള്്ഡല്്ഹിയിനലഎംരിഫള്ാറ്്ില്്
വഹബിക്്് ഉറക്്മില്്ാത്് രാപര്ികളായിര്
ന്്്.സവ്ന്്ംമണ്്ലമായഎറണാക്ളത്്ിന്്്
രരിധിയില്്വര്ന്് കളമതശരി നമഡിക്്ല്്
നകാനളജില്് നകാവിഡിനെരിതരയ്ള്് ജീവ
ന്്രക്്ാഉരകരണങ്്ള്്സജ്്മാക്്ാന്ള്്വ
ഴികളായിര്ന്്്അതദ്്ഹംആതലാചിച്്ത.്ഒര്
ദിവസംരച്്ിെിര്ന്്്കാരയ്ങ്്ള്്രഠിച്്്ജില്്ാ
കലകറ്്്ര്്എസ.്സ്ഹാസ്മായിചരച്്്െെത്്ി,
എംരിേണ്്ില്്െിന്്്ഒര്തകാെിര്രകനണ്്

ത്്ി.കളമതശരിസര്്ക്്ാര്്നമഡിക്്ല്്തകാനള
ജില്്അെിയന്്ിരഘട്്ത്്ില്് ഉരതയാഗിക്്ാ
ന്ള്്നവ്്്ിതലറ്്റ്കള്്എത്്ിക്്ാന്ള്്ധാ
രണയായി.ഇത്സംബന്്ിച്്എംരിയ്നെെി
ര്്തദശം എറണാക്ളത്്പ്്ന്് തക്്പര്ത്്ിന്
സമീരത്്്ള്്ജില്്ാകലകറ്്്റ്നെബംഗ്്ാവിനല
ത്്ിയതപ്ാ്ള്്ഞായറാഴച്പ്ലര്്നച്്മ്ന്്്മ
ണി.എല്്ാവരം്മ്െിപ്്്രച്്്റങ്്്ന്്ഈസമ
യത്്്ംവഹബിയ്നെയം്ജില്്ാകലകറ്്്റ്നെ
യം്ഓേിസ്കള്്സജീവമായിര്ന്്്.
ജില്്ാകലകറ്്്റ്നെശ്രാര്്ശയില്്ഒര്തകാ
െിര്രനചലവില്്സാധയ്മായപര്നവ്്്ിതലറ്്റ്
കള്്വാങ്്ാന്്രീര്മാെമായി.രതക്,്നവ്്്ി
തലറ്്റ്കള്്വതരണ്്ത്ബംഗള്ര്വില്്െിന്്ാ
ണ.്അവിനെസാധെംതസ്്്്ാക്്ില്്.അത്നകാ
ണ്്്വഹബിെിരാശൊയില്്.ജില്്ാകലകറ്്്റം്.
തലാക്്ല്്രര്്തച്്സ്ആകാനമന്്്കലകറ്്്്നെ
ഉരതദശം. സംസ്്ാെ നമഡിക്്ല്് സര്്വീസ്
തകാര്്പ്്തറഷൊണ്രര്്തച്്സ്ഓര്്ഡര്്െല്്തക
ണ്്ത.്തലാക്്ല്്രര്്തച്്സ്െെത്്ാന്്അവര്്ക്്്
അന്മരിയില്്.രതക്്വഹബിവിട്്ില്്.അെി
യന്്ിരസാഹചരയ്ംരരിഗണിച്്്തലാക്്ല്്ര
ര്്തച്്സിന്വക്പ്്്രലഅന്മരിവാങ്്ി.അ
രിന്മ്ന്്തര,ഐഎംഎയ്നെസഹകരണം
തരെിയവഹബി,ബംഗള്ര്വിനലകമ്്െിയി
ല്്തസ്്്്ാക്്്ഉണ്്ായിര്ന്്അവസാെനത്്ര
ണ്്്നവ്്്ിതലറ്്്കള്്നഞാെിയിെയില്്കളമതശ
രിയിനലത്്ിച്്്.സാധാരണഗരിയില്്ൊല്
മ്രല്്എട്്്വനരആഴച്വനരഎട്ക്്്ന്്ര
ര്്തച്്സ്െെരെിപക്മങ്്ള്്ഇവനരല്്ാംക്െിപ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയത്ൊതലൊല് ദിവസം നകാ
ണ്്്.ഏഴാമനത്് ദിവസംബംഗള്ര്വില്് െി
ന്്്ള്്രണ്്്നവ്്്ിതലറ്്റ്കള്്കളമതശരിനമ
ഡിക്്ല്്തകാനളജിനലത്്ിച്്്പര്വര്്ത്്െസ
ജ്്മാക്്ി.അവതശഷിക്്്ന്്നവ്്്ിതലറ്്റ്ക
ളം്വവകാനരനയത്്്ം.ക്ൊനരഇസിഎംഒ
നമഷിന്്,എന്്ഐവിനവ്്്ിതലറ്്ര്്,മള്്ട്്ിരാര
തമാെിറ്്ര്്,സിആര്്റീഡര്്ത്െങ്്ിയഉരകരണ
ങ്്ളം്കളമതശരിനമഡിക്്ല്് തകാനളജിന്്്
ഭാഗമാക്്്ംവഹബിഈഡന്്എംരി.
കഴിഞ്് പര്ളയകാലത്്്എറണാക്ളം മ
ണ്്ലത്്ിലം്പ്റത്്്മായിവഹബിഈഡ
ന്്െിര്്മിച്്്െല്്കിയത്ആയിരതത്ാ്ളംവീട്
കള്്.സന്്ദ്്സംഘെെകള്നെയം്സ്ഹ്ത്്്
ക്്ള്നെയം്സംഭാവെയില്്െിന്്ാണ്അരി
ന്ള്്രണംസവ്ര്ക്്്ട്്ിയത.്പര്ളയര്രിരാ
ശവ്ാസെെരെികളില്്തകരളത്്ിനലമനറ്ാ്ര്ജ

െപര്രിെിധിക്്്ംഎത്്ിനപ്്െിക്്ാന്്കഴിയാ
ത്്തെട്്ം.അന്്നത്്വകയെിനയക്്ാള്്വല്
രാണ്വഹബിക്്്ഇതപ്ാ്ള്്കിട്്്ന്്ത.്
****
ശശിരര്രിന്്്യം്വഹബിഈഡന്്്യ്
നമാനക്്നകാവിഡ്19നചറ്ത്്്െിലപ്്വക
യെിതെട്തമ്ാ്ഴാണ്കായംക്ളംഎംഎല്്എ
യ.് പര്രിഭയ്നെനകാതറാണവവറസ്ര്ര്്ഗ
ന്്ംരരത്്്ന്്ത.്സവ്ന്്ംരാര്്ട്്ിക്്്ള്്ില്്ഒ
റ്്നപ്്ട്്്തരാക്ന്്പര്രിഭ,അരിശംരീര്്ക്്്ന്്
ത്മാധയ്മപര്വര്്ത്്കതരാടം്.ൊട്്ിനലനകാവി
ഡ്19പര്രിതരാധത്്ിലം്പ്െരധിവാസത്്ി
ലം്ആതരാഗയ്വക്പ്്്ജീവെക്്ാരം് നരാലീ
സം്ജെപര്രിെിധികളം്കഴിഞ്്ാല്്ജെങ്്
ള്മായിതെരിട്്്ബന്്നപ്്ട്ന്്വരാണ്മാധയ്മ
പര്വര്്ത്്കര്്.അവര്്ക്്്തരാഗംരിെിനരൊന്
ള്്സാധയ്രമ്ന്്െിര്്ത്്ി,അരകെതമഖലക
ളില്്െിന്്് മാധയ്മസ്ഹ്ത്്്ക്്ള്്അകലം
രാലിക്്ണനമന്്ാണ്മ്ഖയ്മപന്്്ിരിണറഖാ
യിവിജയന്്തരാലം്ഉരതദശിച്്ത.്
എന്്ാല്് സവ്ന്്ം വീട്്ിലിര്ന്്് ചാറ്്ിങ്്്ം
തരാസ്്്്ിങ്്്ംെെത്്ി നകാതറാണനയരഴ്ക്
ന്്പര്രിഭനയതപ്ാ്നലപര്രിഭയ്ള്്വരല്്മാധയ്
മപര്വര്്ത്്കര്്.പര്രിഭകെന്്്നചല്്ാന്്മെിക്്്
ന്്സ്്ലങ്്ളിനലല്്ാംഅവര്് നചനന്്ത്്്ം.
ആരം്കാണാത്്നരല്്ാംഅവര്്കനണ്്ത്്്ം.
പര്രിഭ രറഞ്്ത് തരാനലഈ നകാതറാണ
ക്്ാലത്്്ംകഴിഞ്്പര്ളയക്്ാലത്്്നമാനക്്
അവര്്സവ്ന്്ംശരീരംവിറ്്്രനന്്യാണ്തജാ
ലിനചയര്ത.്രതക്,്പര്രിഭഉതദ്്ശിക്്്ന്്അ
ര്്ഥത്്ിലനല്്ന്്്മാപര്ം.
വിഴ്ങ്്ാന്്വര്ന്്പര്ളയവം്പര്ാണനെട്
ക്്ാന്്വര്ന്്നകാവിഡ്19ഉം,ൊട്്ില്്െെക്്്
ന്് കലാരങ്്ളം്അപക്മങ്്ളം് നകാള്്യം്
നകാള്്ിവയപ്്കളം് തലാകമഹായ്ദ്്ങ്്ള്
നമാനക്്തെരിട്്്െിന്്്റിതപ്ാ്ര്്ട്്്നചയ്്്ന്്വര്്
വിധിക്്്മ്ന്്ില്്സവ്ന്്ംശരീരനത്്യാണ്
വിട്്്നകാട്ക്്്ന്്ത.്മരണനത്്തപ്ാ്ലം്അവ
ര്്ഭയക്്്ന്്ില്്.സവ്ന്്ംക്ടം്ബനത്്തപ്ാ്ലം്
അവര്്രല്്ക്്ാലംമറന്്്മാറ്്ിെിര്്ത്്്ന്്്.
ആയ്സിന്്്ബലംഒന്്്നകാണ്്്മാപര്ംരക്്
നപ്്ട്്്വര്ന്്ഈകര്്മെിരരര്നെമാെത്്ി
ന്മാപര്ം പര്രിഭവിലരറയര്ത.്ശരീരത്്ി
ന്്്വിലയം്െിലയം്െന്്ായറിയാവ്ന്്ഒരാ
ളം്അരിന്മ്രിരിനല്്നന്്ങ്്ിലം്രിരിച്്റിയ
നട്,്പര്രിഭയിനലപര്രിഭ.

ഫിംഗർപര്ിന്്്്
സി.പി. രാജലേഖരൻ

ലോകത്്ിന്പര്തീക്്ലേറ്്ി
ഇന്്്യയ്ടെപര്കാശലോപ്രം
ലോ കത്്ിന്്്നെറ്കയില്്ഇന്്്യയ്നെവിജയസ്ചകമായപര്കാശത്്ിന്്്വര്്ണരാജിക
ള്്രരത്്ിനക്ാ്ണ്്ാണ്കഴിഞ്്രാപര്ിഇര്ട്്ിനവള്ക്്്
ന്്ത.്അറ്രത്്യ്്ായിരതത്ാ്ളംതരനരകാലപ്രിക്്യ
ച്്നകാവിഡ്19വവറസ്കള്്നക്്രിതര,132തകാെിജെ
ങ്്ള്നെെിശ്്യദാര്്ഢയ്ത്്ിന്്്നവള്്ിനവളിച്്ംഇര്ട്്ി
നെകീറിമ്റിനച്്ത്്ിയതപ്ാ്ള്്തലാകത്്ിൊനകഅത്വ
ലിയ പര്രീക്്െല്്കി.നകാവിഡ് പര്രിതരാധത്്ില്്ഇ
ന്്്യവകനയത്്ിപ്്ിെിക്്്ന്്ഓതരാവിജയത്്ിന്മ്ള്്
വകയെിക്െിയായിഈദീരക്്ാഴച്.നകാവിഡ് പര്രി
തരാധത്്ിന്ജെങ്്നളഅണിെിരത്്ിപര്ധാെമപന്്്ിെ
തരപദ്്്തമാദിെെത്്ിയനവളിച്്വിപ്്വമാണ്ഇന്്നലരാ
പര്ിഒന്്രരിന്കെയ്ാക്മാരിമ്രല്്കശമ്ീര്്വനരനരളി
ഞ്്ത.്
നകാവിഡിന്്്കരാളഹസര്ംഏറ്്വം്പക്്രമായിവിള
യാട്ന്്ത്യ്എസിലാണ.്3,01,962തരര്്ക്്്ഇത്വനര
അവിനെതരാഗംബാധിച്്്.8175തരര്്ഇരിെകംമരണമെ
ഞ്്്.മരണസംഖയ്ഓതരാദിവസവം്ആയിരംഎന്്ക
ണക്്്ംമറികെന്്്ക്രിക്്്കയാണ.്ഈആഴച്അരീ
വഗ്ര്രരമാകം്സ്്ിരിനയന്്ാണ്യ്എസ്പര്സിഡ്്്്
തഡാണള്്ഡ്പെ്ംപ്രറയ്ന്്ത.്ഈവവരകരണിയില്്
െിന്്്കരകയറാന്്പര്സിഡ്്്്പെ്ംപ്ഇന്്്യയ്നെസഹാ
യംതരെിയിരിക്്യാണ.്ഇന്്നലരാവിനലപര്ധാെമപന്്്ി
െതരപദ്്്തമാദിയ്മായിെെത്്ിയെീണ്്നെലിതോണ്്സം
ഭാഷണത്്ിലാണ്പര്സിഡ്്്്ഇന്്്യയ്നെസഹായംഅ
ഭയ്ര്്ഥിച്്ത.്നകാതറാണചികിത്്യക്്്്ഇന്്്യരരീക്്ിച്്്
വിജയിച്്വഹതപ്ഡാതല്്തോകവ്ിന്്എന്്വാകസ്ിന്്യ്
എസിന്എത്്ിച്്്നകാട്ക്്ണനമന്്ായിര്ന്്്അഭയ്ര്്ഥ
െ.പര്സിഡ്്്ിന്്്അഭയ്ര്്ഥെതമാദിഅരീവഗൗരവമാ
യിഅംഗീകരിച്്്.മലമ്്െിക്്്െല്്ക്ന്്കയ്്വറിങ്വാ
കസ്ിൊണിത.്ഇന്്്യയില്്െിന്്്മലമ്്െിസമ്്്ര്്ണമാ
യിെിര്്മാര്്ജെംനചയ്്ാന്്ഉരയ്ക്്മായവാകസ്ിന്്.അ
രിന്്്രരിഷക്രിച്്രരിപ്്്നകാവിഡ്വവറസ്കള്്നക്്
രിതര േലപര്ദമായി പര്തയാഗിക്്ാനമന്്് ഇന്്്യ കനണ്്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്. ഇരിന് പ്റതമ എച്്്ഐവി വവറസ്ക
ള്്ക്്്ള്്പര്രിതരാധവാകസ്ിനം്ഒരളവ്വനരനകാവി
ഡിനെപര്രിതരാധിക്്്ന്്്ണ്്്.
വഹതപ്ഡാതല്്തോകവ്ിന്്എന്്ഔഷധത്്ിന്്് െി
ര്്മാണംഇന്്്യയ്നെക്ത്്കയാണ.്െിലവില്്ഇരിന്്്
കയറ്്്മരിയം്െിതരാധിച്്ിട്്്ണ്്്.എന്്ാല്്ഇന്്നലരാവി
നലപര്സിഡ്്്്പെ്ംപ്െെത്്ിയഅഭയ്ര്്ഥെനയത്്്െരന്്്്
ഇരിന്്്ഉതര്ാദെംവര്്ധിപ്്ിക്്ാനം്കയറ്്്മരിെിയ
പന്്്ണത്്ില്്ഇളവ്അന്വദിക്്ാനം്രീര്മാെിക്്നപ്്
ട്്്.ഇന്്്യയ്നെരരിമിരികള്്ക്്്ള്്ില്്െിന്്്നകാണ്്്യ്
എസിന്സാധയ്മായസഹായങ്്നളല്്ാം നചയ്്ാനമന്്ാ
ണ്പര്ധാെമപന്്്ിയ്നെഉറപ്്്.
മഹായ്ദ്്ങ്്നളക്്ാള്്മാരകമാണ്മഹാവയ്ാധികനള
ന്്്തലാകംആവര്്ത്്ിച്്്റപ്്ിക്്്ന്്അവസരമാണ്കെ
ന്്്തരാക്ന്്ത.്രണ്്ാംതലാകമഹായ്ദ്്ത്്ിന്തശഷം
അത്്രത്്ിനലാര്ആതഗാളനവല്്്വിളിഇെിയം്ഉണ്്ാ
യിട്്ിനല്്ന്്്രറയാം.1990കളിനലഗള്്ഫ്യ്ദ്്ംഒരളതവാ
ളംഅരിന്്്അരിക്വനരനയത്്ിനയങ്്ിലം്അരകെ
ത്്ിന്്്ഗൗരവംരിരിച്്റിഞ്്്ബന്്നപ്്ട്്ഓതരാരാജയ്
വം്അകലംരാലിച്്തരാനെതലാകമഹായ്ദ്്നമന്്ഭീഷ
ണിമാറിക്്ിട്്ി.എന്്ാല്്അരിന്തശഷംതലാകനത്്കീ
ഴെക്്ാനെത്്ിയത്പര്ഹരതശഷിക്െിയആയ്ധങ്്ളാ
യിര്ന്്ില്്,നരാട്ന്്നെനരാട്്ിപ്്്റനപ്്ട്്്സര്്വൊശംവി
ധിക്്്ന്്മാരകവവറസ്കളായിര്ന്്്.അരില്്അവ
സാെതത്്രാണ്നകാവിഡ്19ന്്പ്രിയഇെംവവറ
സ്കള്്.
നകാവിനഡെിരിരായ തരാരാട്്ത്്ില്് തലാകനത്് മി
ക്്വാറം്എല്്ാരാജയ്ങ്്ളം്രളര്്ന്്അവസ്്യിലാണ.്
ഏഴ്ഭ്ഖണ്്ങ്്ളിലം്തരാഗാണ്വിന്്്സാന്്ിധയ്ംസ
ജീവംരനന്.്ഇന്്നലവവക്തന്്രതത്ാ്നെതലാകാതരാ
ഗയ്സംഘെെപ്റത്്്വിട്്കണക്്്പര്കാരംതലാകത്്ാ
നക12,04,611തരര്്ക്്്തരാഗംസ്്ിരീകരിച്്്.മരണസം
ഖയ്64,710.ഒര്മിെിറ്്ില്്ശരാശരിരത്്്തരനരങ്്ിലം്മ
രിക്്്ന്്്എന്്ാണ്കണക്്്കള്്സ്ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
ജെസംഖയ്യില്്ഏറ്്വം്മ്ന്്ില്ള്്രണ്്ാമനത്്രാജയ്
മായഇന്്്യയില്്ഇത്വനരനകാവിഡ്പര്രിതരാധംേല
പര്ദമാകാന്്കാരണംജെങ്്ള്നെസമ്്്ര്്ണമായസഹ
കരണംരനന്്യായിര്ന്്്.എന്്ാല്്ഒറ്്നപ്്ട്്നരങ്്ിലം്
ചിലവയ്രിചലെങ്്ളം്സംഭവിക്്്ന്്്ണ്്്.രാജയ്ത്്്റി
തപ്ാ്ര്്ട്്്നചയ്്നപ്്ട്്നകാവിഡ്തകസ്കളില്്90ശരമാെ
വം്വിതദശങ്്ളില്്െിന്്്വന്്വരില്്െിന്്്രകര്്ന്്്
കിട്്ിയരാണ.്അവരില്്െിന്്്സമ്ഹവയ്ാരെത്്ിതലക്്്
ഇത്വനരകെന്്ിട്്ില്്.എന്്ാല്്,സമീരകാലത്്്ഡല്്ഹി
യിനലെിസാമ്ദ്്ീെിനലമരരരമായചെങ്്ില്്രനങ്്ട്ത്്
വരില്്െിന്്്രകര്്ന്്്കിട്്യത്അഞ്്്തറാളംതരര്്ക്്ാ
ണ.്ഇവര്മായിസമ്്ര്്ക്്ംപ്ലര്്ത്്ിയവനരപ്ര്്ണമാ
യി കനണ്്ത്്ാന്് കഴിഞ്്ാതല തരാഗവയ്ാരെത്്ിന്്്
വയ്ാപര്ിരിട്്നപ്്ട്ത്്ാൊവ.്രാജയ്നമാന്്ാനകഇതപ്ാ്ള്്
കാട്്്ന്്കെത്്ജാപഗ്രരകര്്ക്്ാന്്ഈകണ്്ിയില്്െി
ന്്്വിട്്്െില്്ക്്്ന്്ഏരാനം്ചിലര്്വിചാരിച്്ാല്്മരി.
അവര്്ക്്്ള്്മ്ന്്റിയിപ്്്ക്െിയാണ്ഇന്്നലരാപര്ി
ഒന്്രരിന്ഒനരത്മിെിറ്്്രാജയ്നൊട്്ാനകനരളിയിച്്പര്
കാശവീചികള്്.അരിന്്്നവളിച്്ംഉള്്നക്ാ്ള്്ാനരതര
ക്ന്്വര്്സവ്ന്്ംജീവനം്രാജയ്ത്്ിന്്്െിലെില്്പ്്ിനം്
ക്െിയാണ്ഭീഷണിഉയര്്ത്്്ന്്ത.്അനരാരിക്്ലം്അ
ന്വദിച്്്നകാട്ക്്ാന്്കഴിയാത്്ത്മാണ.്

ശശിതരൂരൂൂഹൈബിഈഡനൂൂപരൂതിഭാൈരി
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ഓപൂൂവേഷനൂൂസാഗരൂൂോണി:
2,865കിവോവോശംമതൂൂൂയംപിടികൂടി
തിര്വനത്്പ്രം:ഓപ്്ഗറഷന്്
സാഗര്്റാണിയ്നടഭാഗമായി
നടന്്പരിഗോധനകളില്്ഉപ
ഗോഗര്നയ്മായ2,865കിഗോ
നഗ്ാംമത്്്യംപിടിക്ടിനശിപ്്ി
ച്്്.സംസ്്ാനത്്ാനകനടന്്
165 പരിഗോധനകളില്് 14
സ്്ലങ്്ളില്് ഗോട്്ീസ് ന
ല്്ക്കയം് നചയത്.് ഗോക്
ഡൗണിന്്് പശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്് മത്്്യങ്്ളില്് മായം ഗച
ര്്ക്്്ന്്്നണ്്ന്് വിവരനത്്
ത്ടര്്ന്്ാണ്ഓപ്്ഗറഷന്്സാ
ഗര്് റാണിശക്്ിനപ്്ട്ത്്ിയ
നതന്്് ആഗോഗയ്മനത്്്ി നക.
നക.റശലജ.

മത്്്യങ്്ളില്് വിവിധതരം
രാസവസത്്ക്്ള്്ഗചര്്ത്്്വി
ല്്പ്്നനടത്്്ന്്നപ്വണതത
ടയ്കഎന്്ലക്്്യഗ്ത്നടഭ
ക്്്യസ്രക്്ാവക്പ്്്ആവിഷ്
ക്്രിച്് പദ്്തിയാണ്സാഗര
റാണി.തിര്വനത്്പ്രത്്്12
ഇടങ്്ളില,നോല്്ം26,പത്്
നംതിട്്14,ആലപ്്്ഴ10,ഗോട്്
യം13,ഇട്ക്്ി4,എറണാക്
ളം11,ത്ര്ര്്12,പാലക്്ാട്15,

മലപ്്്റം12,ഗോ
ഴിഗക്്ട്24,വയ
നാട്5,കണ്്്ര്്7
എന്്ിങ്്നനയാ
ണ് വിവിധ ജില്്
കളില്് പരിഗോ
ധനകള്്നടത്്ി
യത.് നോല്്ത്്്
9,പത്്നംതിട്്1,
ആലപ്്്ഴ2,എറ
ണാക്ളം 2 എ
ന്്ിങ്്നനയാണ് ഗോട്്ീസ് ന
ല്്കിയത.്

2018ല്്ആരംഭിച്്ഓപ്്ഗറഷ
ന്്സാഗര്്റാണിമ്ന്്്ഘട്്ങ്്
ളായാണ്നടപ്്ിലാക്്ിയത.്രാ
സവസത്് നപ്ഗോഗം മ്ലമ്
ണ്്ാക്ന്് ആഗോഗയ് നപ്ശ്ന
ങ്്നളപ്്റ്്ിമത്്്യൈന്്നനോ
ഴിലാളികള്്, ഫിഷ് മര്്ച്്്്്്സ്
അഗോസിഗയഷന്് അംഗങ്്
ള്്എന്്ിവര്്ക്്്ഗോധവതക്
രണം നടത്്്കയാണ് ആേയ്
ഘട്്ത്്ില്്നചയത്ത.്റസിഡ
്്്്സ്അഗോസിഗയഷന്്,ക്
ടം്ൈനശ്ീഎന്്ിവര്നടസഹാ
യത്്ാല്്മത്്്യഉപഗോതാക്്

ള്്ക്്്ംഇത്സംൈന്്ിച്്്ഗോ
ധവതക്്്രണ നപ്വര്്ത്്നങ്്
ള്്സംഘടിപ്്ിച്്്.

മത്്്യൈന്്നവിതരണഗക
നദ്്്ങ്്ള്്പരിഗോധിച്്്മത്്്യം,
ഐസ,്നവള്്ംഎന്്ിവയ്നട
സാംപിള്കള്്ഗശഖരിച്്്അവ
യ്നടനകമിക്്ല്്,റമഗന്കാൈ
ഗോളജി പരിഗോധനകളില്
നടവിവരഗശഖരണംനടത്്്ക
യാണ്രണ്്ാംഘട്്ത്്ില്്നച
യത്ത.് ഇതില്് കനണ്്ത്്ിയ
ഗ്ര്തരമായ വിവരങ്്ള്നട
അടിസ്്ാനത്്ിലകര്്ശനപ
രിഗോധനനടത്്്കയായിര്
ന്്്മ്ന്്ാംഘട്്ത്്ില്്നചയത്
ത.്

ഒനൂൂരേയസൂകാരി
ചികിതൂൂയകൂൂൂായിപൂേപപൂൂടൂൂൂ
തിര്വനത്്പ്രം:കണ്്ിനന
ൈാധിച്് കയ്ാന്്സര്് ഗോഗ
ത്്ിന്്് ചികിത്്ക്്ായി ഒ
ന്്ര വയസ്കാരിഅന്്വി
തയം്രക്്ിതാക്്ളം്ഇന്്
നല രാവിനലആലപ്്്ഴ ഗച
ര്്ത്്ലയില്്നിന്്്ആംബ്
ലന്്സില്്റഹേരൈാേിഗല
ക്്്തിരിച്്്.അവിനടഎല്്.
വി.നപ്സാദ്അശ്പനത്ിയില്്
തിക്്ളാഴച്ചികിത്്ആരം
ഭിക്്്ം.

മാധയ്മ വാര്്ത്്നയ ത്ട
ര്്ന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറായി
വിജയന്്് നിര്്ഗേശനത്്
ത്ടര്്ന്്്ആഗോഗയ്വക്പ്്്മ
നത്്്ി നക.നക.റശലജഇട
നപട്്ഗോനടയാണ്ചികിത്്
യക്്്് വഴിനോര്ങ്്ിയത.്
ചികിത്്യക്്്്ഗശഷംക്ട്്ി
നയഇഗതആംബ്ലന്്സില്്
തിരിനകവീട്്ിനലത്്ിക്്്നമ
ന്്്മനത്്്ിനക.നക.റശലജ
പറഞ്്്.

ഗോക്ഡൗണ്്കാലമായ
തിനാല്് വളനരഗയനറ ബ്
ദ്്ിമ്ട്്ിയാണ് ക്ഞ്്ിനന
യം് മാതാപിതാക്്നളയം്

റഹേരൈാേിനലത്്ിക്്ാ
ന്് സംവിധാനനോര്ക്്ിയ
ത.് ഗകരള സാമ്ഹയ് സ്ര
ക്്ാമിഷനാണ്ക്ഞ്്ിനന
റഹേരൈാേിനലത്്ിക്്ാ
ന്്ആവശയ്മായയാനത്സൗ
കരയ്ംഏര്്നപ്്ട്ത്്ിയത.്യാ
നത്ാന്മതിയം് ആംബ്ല
ന്്സ്കടന്്്ഗൊക്ന്്മറ്്്
സംസ്്ാനക്്ള്്ക്്്ള്് നി
ര്്ഗേശവം് നൊലീസ് ആ
സ്്ാനത്്്നിന്്്നല്്കിയി
ര്ന്്്.എല്്ാ ജില്്ാ നൊലീ
സ് ഗമധാവികള്്ക്്്ം ആ
സ്്ാനത്്്നിന്്്നിര്്ഗേശ
ങ്്ള്്നല്്കിയിര്ന്്്.

യാനത്ാനചലവം്മറ്്്ംസ
ര്്ക്്ാരാണ് വഹിക്്്ന്്ത.്
ഗചര്്ത്്ലയില്്നിന്്്ഇന്്
നല രാവിനല 7.15ന് യാനത്
തിരിച്്ആംബ്ലന്്സ്രാനത്ി
11മണിഗോനടറഹേരൈാ
േിനലത്്ി. സാമ്ഹയ് സ്ര
ക്്ാ മിഷന്് ഉഗേ്യാഗസ്്ര്്
രാവിനലവീട്്ിനലത്്ിരക്്ി
താക്്ള്്ക്്്യാനത്ാനചലവി
ന്ആവശയ്മായത്കറക
മാറി.

മഹാമാരിക്്ിടേിൽഭാഗയ്ത്്ിന്്്ലേമാരിയം്
ലോസ്മാളിലേക്്ൽ
ക്ന്്ംക്ളം: നോഗോണ ഭീഷണി
ക്്ിടയിലറകവന്്മഹാഭാഗയ്ത്്ി
ന്്്അമ്്രപ്്ിലാണ്ഗകഗച്്രിഎര
നനല്്്രസവ്ഗേശിവടക്്്ംഗചരിവീട്്ി
ലഷഗോജ.്അബ്ോൈിഡയ്്ട്്ിനഫ്ീ
യ്നടൈിഗ്ടിക്്റ്്്ൈംൈരസമ്്ാന
മായ41ഗോടിര്പഷഗോജം്രണ്്്
സ്ഹ്ത്്്ക്്ളം് ഗചരനന്്ട്ത്് ടി
ക്്റ്്ിനാണ്ലഭിച്്ത.്നോഗോണവയ്ാ
പനംമ്ലംഗോലിയില്്ാതിരിക്്്ന്്
തിനിനടയാണ്ഭാഗയ്ഗേവതയ്നടക
ടാക്്ം മ്വര സംഘത്്ിനന ഗതടി
നയത്്ിയത.്

16വരഷംമ്നപാണ്ഷഗോജ്മ
ണലാരണയ്ത്്ിഗലക്്് യാനത്യായ
ത.്ഗോട്്ലഹൗസ്കീപ്്ിങ്ഗോലി
യില്നട വിഗേശജീവിതത്്ിന് ത്ട
ക്്ംക്റിച്്ഷഗോജ്പിന്്ീട്ട്റിസ്്്്്
ടാകസ്ിറന്ഡവറായം്മാറി.ഇതിനി
നടസ്ഹ്ത്്്ക്്ളായജിഗജഷ,്ഷാജ
ഹാനഎന്്ിവര്മായിഗചരന്്്റാസ
ലറഖമയിലനചറിയരീതിയിലടാ
കസ്ി സരവീസിനം്ത്ടക്്ംക്റി
ച്്്.ലാഭങ്്ളിലാനത,നചറിയനഷ്്ങ്്
ളില്നട മ്ഗ്ന്ട്്് ഗൊക്ന്്തിനിട

യിലകഴിഞ്്നാല്മാസമായിമ്വ
രം് ഗചരന്്്ൈിഗ്ടിക്്റ്്്എട്ക്്്ന്്
ത്ത്ടരക്്ഥയായിമാറി.

കണ്്്രസവ്ഗേശിയായജിഗജഷ്ഓ
ണറലനില്നടയാണ് 041779 എ
ന്്നമ്്റില്ള്്ൈിഗ്ടിക്്റ്്്സവ്ത്്
മാക്്ിയത.്20േശലക്്ംേിരഹമാണ്
ൈംൈരസമ്്ാനത്ക.ഇത്്്യനര്പ
നപ്കാരം41.5ഗോടിഗോളംര്പ.ഷ
ഗോജിനം്, ജിഗജഷിന്നോപ്്ം ടാ
കസ്ിറന്ഡവറായിഗോലിനചയ്്്ന്്
മലപ്്്റംസവ്ഗേശിഷാജഹാനം്ഗചര
നന്്ട്ത്്ടിക്്റ്്ില്നടമഹാഭാഗയ്മാ
ണ് മ്വനരയം് ഗതടിനയത്്ിയത.്
നോഗോണവയ്ാപിച്്ഗോനടവിഗോേ
സച്്ാരികള്നട വരവ്ക്റഞ്്തി
നാലഒര്മാസമായികാരയ്മായഗോ
ലിയില്്ാനതആനകബ്ദ്്ിമ്ട്്ിനില
ക്്്ന്്സമയത്്ാണ്ഏറ്്വം്വലിയ
നറ്ക്്്വീണത.്.

ഷഗോജിനനഗതടിനയത്്ിയസൗ
ഭാഗയ്ത്്ിന്്് സഗ്ത്ഷത്്ിലാണ്
മാതാവ്സ്മതിയം്ഭാരയ്സജിതയം്
മക്്ളായനിഗവദ്ക്ഷണയം്ഗൗരി
ക്ഷണ്യം്.രണ്്്സഗോേരിമാരം്
ഒര്സഗോേരന്മടങ്്്ന്്താണ്ഷ

ഗോജിന്്്ക്ടം്ൈം.16വരഷമായി
നപ്വാസജീവിതംനയിക്്്ന്്ഷഗോ
ജ് സവ്ത്്മായി ഒര് വീട് നിരമ്്ിച്്്
നോണ്്ിരിക്്്കയാണ.്വീട്നിരമാ
ണംപ്രത്്ീകരിച്്്മാതാവിനം്ഭാ
രയ്യക്്്്ംമക്്ളക്്്നോപ്്ംനമച്്നപ്്
ട്് ജീവിതം നയിക്്ണനമന്്താണ്
ആനഗ്ഹനമന്്് ഗോണില്നട സ

ഗ്ത്ഷം പങ്്്നവയക്്്്ന്്തിനിനട
ഷഗോജ്വയ്ക്്മാക്്ി.

മ്വരം്ഗചരനന്്ട്ത്്ടിക്്റ്്ില്
നടഓഗോര്ത്്രക്്്ം14ഗോടിര്പ
ഗോളമാണ് ലഭിക്്്ക. ഒട്്്ം നപ്തീ
ക്്ിക്്ാനതറകവന്്ഭാഗയ്ത്്ിന്്്
സഗത്്ഷത്്ിലാണ്എരനനല്്്രില
ഷഗോജിന്്്ക്ടം്ൈം.

സൗജനയൂവേഷനിൽതൂകൂൂകൂൂൂേവ;ൂ
53കെകൾടക്്തിടരവകസ്
തിര്വനത്്പ്രം: സൗജനയ്മാ
യിവിതരണംനചയ്്്ന്്ഗറഷന
രിയില്ളനപ്്നട ത്ക്്ത്്ില
ക്റവ് വര്ത്്ി വിലപന നട
ത്്ിയ ഗറഷന കടകളനക്്തി
നര ലീഗല നമഗന്ടാളജി വക്പ്്്
ഗകസ് രജിസ്്്്ര നചയത്.് സം
സ്്ാനവയ്ാപകമായിനടത്്ിയ
പരിഗോധനയിലചിലഗറഷന
കടകളിലനിന്്്നലകിയപത്്്
കിഗോഅരിയില ഒര് കിഗോ
യം്പതിനച്്്കിഗോഅരിയി
ലഒന്്രകിഗോയം്വനരക്റ
വ്ള്്തായികനണ്്ത്്ി.

ഇതിന്പ്റഗമമ്നേ്നചയ്്ാത്്
അളവ്ത്ക്്ഉപകരണങ്്ളഉ
പഗോഗിച്്തിനം്ഗകസ്രജിസ്്്്

രനചയത്.്സംസ്്ാനത്്ാനക
53ഗറഷനകടകളനക്്തിനരയാ
ണ് ഗകനസട്ത്്ത.് 12 ഗറഷന
കടയ്ടമകളിലനിന്്്55000ര്
പ പിഴ ഈടാക്്ി.ഉപഗോക്്ാ
ക്്ളക്്് കണഗന്ടാള റ്മിലം്
18004254835എന്്ഗോളനഫ്ീ

നമ്്രിലം്സ്താരയ്ംനോറൈ
ല ആപ്്ിഗക്്ഷനിലം്
lmd.kerala.gov.inലം്പരാതികള
അറിയിക്്ാനമന്്് ലീഗല നമ
ഗന്ടാളജി കണഗന്ടാളര അറിയി
ച്്്.

ഗൾഫിൽബംബർരോട്്റിയടിച്്ഷരോജ്ക്ടം്ബരത്്കൊപ്്ം.

ചൂടിനാശവൂാസമായൂ
വേനൽമഴ
തിര്വനത്്പ്രം:ഗവനലച്്്ടി
ന് ആശവ്സമായി മഴനയത്്ി.
നതക്്ന്് ഗകരളത്്ില്് ഇന്്
നല ഉച്്ഗോനടആരംഭിച്് മഴ
രാനത്ിറവകിയം്ത്ടരന്്്.ഇ
ടിമിന്്ലം്കാറ്്്നമാനക്്യായ്
മണിക്്്റ്കഗോളംതകരത്്്
നപയതമഴയിലവിവിധജില്്
കളില നചറിയ നാശനഷ്്ങ്്
ളം്ഉണ്്ായി.

തിര്വനത്്പ്രം, നകാല്്ം,
പത്്നംതിട്്,ആലപ്്്ഴ,ഗോട്്
യം,ഇട്ക്്ിഎറണാക്ളം,ത്
ര്ര,മലപ്്്റം,പാലക്്ാട്ഗോ

ഴിഗക്്ട,്വയനാട്ജില്്കളിലം്
കണ്്്രജില്്യ്നടമലഗോരഗമ
ഖലയിലം്ശക്്മായമഴലഭി
ച്്്.ബ്ധനാഴ്ച്്വനരപരനക്്
മഴലഭിക്്ാനസാധയ്തയ്നണ്്
ന്്് കാലാവസ്്ാ നിരീക്്ണ
ഗകനദ്്്ംഅറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്്ം
നാനളയം് കാസഗോഡ് ഒഴി
നകമറ്്്സ്്ലങ്്ളില്്കനത്്
മഴയക്്്് സാധയ്തയ്നണ്്ന്്ാ
ണ്മ്ന്്റിയിപ്്്. മഴശക്്മായ
ഗോനടഅത്്രീക്്താപനില
യം്39ഡിനഗ്ിയിലനിന്്്ം37
ഡിനഗ്ിയായ്ക്റഞ്്ിട്്്ണ്്്.

പര്വാസിമലയാളികള്്നേരിട്ന്്പര്ശേ്ങ്്ള്്
രരിഹരിക്്ാന്്ഇടപരടം്:മ്ഖയ്മപത്്്ി

തിര്വനത്്പ്രം:നോവിഡ1്9വയ്ാ
പനത്്ിന്്് പശ്്ാത്്ലത്്ില്് നപ്
വാസി മലയാളികള്് ഗനരിട്ന്് നപ്
ശന്ങ്്ള്്പരിഹരിക്്ാന്്വയ്തയ്സത്
തലങ്്ളില്് ഇടനപട്നമന്്് മ്ഖയ്മ
നത്്്ിപിണറായിവിജയന്്.ഇക്്ാരയ്
ത്്ില്്നപ്വാസിമലയാളിസംഘടന
കളം്വിഗേശങ്്ളിനലനപ്മ്ഖമലയാ
ളിവയ്ക്്ിതവ്ങ്്ളം്മ്ന്്റകനയട്
ക്്ണനമന്്്ംഅഗദ്്ഹംഅഭയ്രഥിച്്്.
നപ്മ്ഖനപ്വാസിമലയാളികള്മായി
നടത്്ിയ വിഡിഗോ ഗോണ്്ഫറ
ന്്സില്്മ്ഖയ്മനത്്്ിനോവിഡ്ൈാധ
യ്മായിൈന്്നപ്്ട്്സാഹചരയ്ംവി
ലയിര്ത്്ി.

വിഗേശരാജയ്ങ്്ളില്് നിരീക്്ണ
ത്്ില്്കഴിഗയണ്്ിവര്ന്്സന്ത്ീക
ള്്ക്്്സ്രക്്ിതതാമസസ്്ലംഒര്
ക്്്ന്്തില്് നപ്ഗത്യക നശ്ദ്് നചല്
ത്്ണനമന്്്നപ്വാസിസമ്ഹഗ്ത്
ട്മ്ഖയ്മനത്്്ിഅഭയ്രഥിച്്്.സക്്ള്ക
ള്്അടഞ്്്കിടക്്്ഗ്പ്ഴം്വലിയ
ത്കഫീസായിനോട്ഗക്്ണ്്ിവര്
ന്്്നവന്്്ഗള്്ഫ്രാജയ്ങ്്ളിനലമല
യാളിസമ്ഹംനശ്ദ്്യിനപ്്ട്ത്്ി.വി
േയ്ാഭയ്ാസരംഗത്്്നപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്
മലയാളിമാനനജന്മന്്്്കള്മായിഇ
ക്്ാരയ്ം സംസാരിക്്ണനമന്്അഭയ്
രഥന ഗോണ്്ഫറന്്സില്ണ്്ായി.

ആ വിഷയം നപ്ഗത്യകം പരിഗണി
ക്്ാനമന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ിഉറപ്്്നല്്കി.
നിയനത്്്ണംകഴിയ്ന്്ത്വനരനില
വില്ള്്സ്്ലങ്്ളില്്തനന്്ത്ടര
ണം.അത്കഴിഞ്്ാല്്വിവിധരാ
ജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്വിമാനസര്്വ്്ീസ്
ഏര്്നപ്്ട്ത്്്ന്്തിന്ഗകനദ്്്ഗ്ത്ട്
ആവശയ്നപ്്ടം്.

നോവിഡ് ൈാധിച്്തല്്ാത്് മര
ണങ്്ള്്നടന്്ാല്്മ്തഗേഹംനാട്്ി
നലത്്ിക്്ാന്ള്്നടപടികള്്ക്്്ത
ടസമില്്.ക്ടം്ൈത്്ിന്പണംആ
വശയ്മ്നണ്്ക്്ിലം്നപ്വാസികള്്ക്്്
പണംഅയക്്ാനാവാത്്നപ്ശന്മ്
ണ്്്.ഈടില്്ാനത,പിന്്ീട്നപ്വാസിക
ള്്തിരിച്്ടക്്്ന്്രീതിയില്്, നപ്വാ
സികള്നട ക്ടം്ൈത്്ിന് വായപ്
നോട്ക്്ണനമന്് ആവശയ്ം ഉയ
ര്്ന്്ിട്്്ണ്്്.ഇക്്ാരയ്ംഎസഎ്ല്്ൈി
സിയ്നടനശ്ദ്്ിയില്്നപ്്ട്ത്്ിആവ
ശയ്മായനടപടിനയട്ക്്്ം.തിരിച്്ടവ്
മ്ടങ്്ിയനപ്വാസിഗക്്മനിധിഅം
ഗങ്്ള്്ക്്് പിഴ ഒഴിവാക്്ി നോട്
ക്്്ം.

ചിലവിഗേശരാജയ്ങ്്ളില്്ൈാച്്ി
ഗലഴസ്് അക്്ഗോഗഡഷന്കളിലം്
ഗലൈര്്കയ്ാംപ്കളിലം്ഒന്്ിച്്്കഴി
യ്ന്്വരില്്ആര്്നക്്ക്്ിലം്അസ്
ഖംവരികഗോസംശയംവരികഗോ

നചയത്ാല്്അവര്്ക്്്കവ്ാററ്്്നി
ല്്ഗൊകാന്്നപ്ഗത്യകമ്റിഗോമറ്്്
സൗകരയ്ഗോഇല്്ാത്്അവസ്്യ്
ണ്്്.ഓഗോനപ്ഗേശത്്്മ്ള്്സംഘട
നകള്്, ഗോകഗകരളസഭഅംഗങ്്
ള്്എന്്ിവനരല്്ാംനൊത്വായആ
ഗോചനഇക്്ാരയ്ത്്ില്്നടത്്ണം.
ഇത്്രംഅന്ഭവങ്്ള്്ഉണ്്ായാല്്
അവനരതാമസിപ്്ിക്്ാന്ള്്സൗക
രയ്വം് ഭക്്ണവം് ഒര്ക്്ാനാക
ണം.

പ്റത്്്ഗൊയിഗോലിനചയ്്്ന്്
ഗോകറ്്്ര്്മാര്്,നഴസ്്മാര്്,ലഗോറ
ട്്റിജീവനക്്ാര്്,ഫാര്്മസിസ്്്്്കള്്,
മറ്്്പാരാനമഡിക്്ല്്സ്്്്ാഫ,്ശ്ചീക
രണജീവനക്്ാര്്,മാലിനയ്സംസക്ര
ണത്്ില്്ഏര്്നപ്്ട്്വര്്ത്ടങ്്ിയവ

ര്നടസ്രക്്വളനരനപ്ധാനമാണ.്
ഇവരക്്്സാനിററ്്സര്്,മാസക്,്മ
റ്്്സ്രക്്ാസംവിധാനങ്്ള്്എന്്ി
വഒര്ക്്്ന്്തില്്അവിടനത്്സം
ഘടനകള്്നശ്ദ്്ിക്്ണം-മ്ഖയ്മനത്്്ി
നിരഗേശിച്്്.

വയ്വസായവക്പ്്്മനത്്്ിഇ.പി.ജ
യരാജന്്,റവനയ്്വക്പ്്്മനത്്്ിഇ.ച
നദ്്്ഗശഖരന്് എന്്ിവരം് പനക്്ട്
ത്്്.യ്എഇയില്്നിന്്്എം.എ.യ്
സഫലി,രവിപിള്്,ഗോ.ആസാദ്
മ്പ്്ന്്,ആശശരത,്ഒ.വി.മ്സത്ഫ,
അന്്വര്്നഹ,നപ്ഗോദ്മങ്്ാട,്ഐ
കസ്ഗോണ്്പട്്ാണിപറമ്്ില്്,സൗ
േിഅഗറൈയ്യില്്നിന്്് ഗോര്്ജ്വ
ര്്ഗീസ,്വി.നക.അബ്്്റ്ഫ,്ഒമാനി
ല്്നിന്്്പി.എം.ജാൈിര്്,ഖത്്റില്്

നിന്്് സി.വി. റപ്്ായി, നജ.നക. ഗമ
ഗോന്്, ക്റവറ്്ില്് നിന്്് സാം 
റപകഗോട,് അജിത് ക്മാര്്, ൈ
ഹറ്ിനില്്നിന്്്പി.സ്റൈര,പി.
വി.രാധാക്ഷണ്പിള്്,വര്്ഗീസ്ക്
രയ്ന്്,യ്എസില്്നിന്്്ഗോ. എം.
അനിര്ദ്്ന്്,ഗോ.മാധവന്്പിള്്,
ജപ്്ാനില്്നിന്്്നക.അബ്്്ള്്വാ
വ,ൈംഗള്ാഗേശില്്നിന്്്ഇന്്്വര്്മ,
നഹയത്ിയില്്നിന്്്നിസാര്്,യ്നക
യില്്നിന്്്ടി. ഹരിോസ,്ഇറ്്ലിയി
ല്്നിന്്്അനിതപിള്്,ഓസഗ്ന്ടലി
യയില്്നിന്്്വി.എസ.്സഗമഷ്ക്
മാര്്,മ്രളിത്മ്്ാര്ക്ടി,ഉറന്കനി
ല്്നിന്്്ഗോൈന്്ഗമഗോന്്,ഗോ
ര്്ജിയയില്്നിന്്്ഗജക്്ബ്ത്ടങ്്ി
യവര്്പനക്്ട്ത്്്.

നര്വാസികള്മായിവിഡികോകോൺഫറൻസിങ്നടത്്ി
നിയനത്്്ണംകഴിയ്ന്്ത്വരെനിലവില്ള്്സ്്ലങ്്ളില്്
തരന്്ത്ടെണം.അത്കഴിഞ്്ാല്്വിവിധൊജയ്ങ്്ളില്്

നിന്്്വിമാനസര്്വ്്ീസ്ഏര്്രപ്്ട്ത്്്ന്്തിന്
കകനദ്്്കത്്ട്ആവശയ്രപ്്ടം്.

ഭക്്്യാദരവോടെഓശാനഞായർ;വിശ്ദ്്വാരത്്ിന്ത്െക്്ം
സവ്ന്്ംലേഖകർ
നോച്്ി: ഗയശ്നക്ിസത്്വിന്്് പീ
ഡാന്ഭവങ്്ള്നടസമ്രണആചരി
ക്്്ന്്വിശ്ദ്്വാരാചരണത്്ിന്
ത്ടക്്മായി.റന്കസത്വസമ്ഹം
ഇന്്നലഓശാനതിര്നാള്്ആച
രിച്്ഗോനടയാണ് ത്ടക്്മായത.്
നോവിഡ് 19ന്്് പശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്് പള്്ികള്്അടച്്ിട്്് പരമാവധി
അഞ്്്ഗപരില്് താനഴ ആള്കനള
മാനത്ംഉള്്നക്്ള്്ിച്്ായിര്ന്്്ചട
ങ്്്കള്്. ന്റ്കണക്്ിനാള്കള്്
തിങ്്ിനിറയ്ന്്പള്്ികള്്ഇത്്വ
ണവിജനമായിര്ന്്്.

വിശവ്ാസികള്്വീട്കളിലിര്ന്്ാ
ണ്ഓശാനനയവരഗവറ്്ത.്ഓശാന
ഞായറിനലനപ്ധാനചടങ്്ായക്ര്
ഗ്ത്ല വിതരണം ഇത്്വണ ഉ
ണ്്ായിര്ന്്ില്്..

ഗയശ്നക്ിസത്്വിനനക്രിശിഗല

റ്്്ന്്തിന്മ്മ്്്ജറ്സഗലമില്്സവ്ീ
കരണം നല്്കിയതിനനയാണ് ഓ
ശാനഞായര്്അന്സമ്രിക്്്ന്്ത.്
റസത്്ിന്്നോമ്്്കള്്വീശിക
ഴ്തപ്്്റത്്്കയറിവന്്ഗയശ്വി
നനോവീേിന്്്പ്നത്ന്ഓശാനഎ
ന്്്വിളിച്്്ജനംസവ്ീകരിച്്്നവന്്ാ
ണ്വിശവ്ാസം. നപസഹാേിനത്്ി
ല്്അപ്്ംമ്റിക്്ല്്ശ്നര്്ഷകള്്ക്്്
ഗൊയവര്്ഷനത്്ക്ര്ഗത്്ലഉപ
ഗോഗിക്്ാനാണ് സഭകള്നട നി
ര്്ഗേശം. നപസഹാ വയ്ാഴാഴച് േിന
ത്്ിനലകാല്്കഴ്കല്്ശ്നര്്ഷയം്
ഇത്്വണയില്്.ദഃ്ഖനവള്്ിയാഴച്
യിനലക്രിശിന്്്വഴിഒഴിവാക്്ി.

എന്്ാല്്ഈസ്്്്ര്്വനരയ്ള്്ശ്
നര്്ഷകള്്പതിവ്ഗൊനലകാര്്മ്്ി
കരം്ച്ര്ക്്ംചിലനരയം്വച്്്നട
ത്്്ം. വിശവ്ാസികനള പ്ര്്ണ്്മാ
യം് ഒഴിവാക്്ിയിരിക്്്കയാണ.്

സഭയ്നടചരിനത്ത്്ില്്ആേയ്മായാ
ണ്വിശവ്ാസികനള പനക്്ട്പ്്ിക്്ാ
നത വിശ്ദ്്വാര കര്്മങ്്ള്് നട
ഗത്്ണ്്ിവര്ന്്ത.്

തിര്വനത്്പ്രത്്് പാളയം പ
ള്്ിയില്്ആര്്ച്്്ൈിഷപ്്്ഗോ.സ്
സപാകയ്ംതനിച്്ാണ്ക്ര്്ൈാനഅ
ര്്പ്്ിച്്ത.്മലക്്രറീത്്്വിഭാഗത്്ി
ന്്്തലവന്്കരേിനാളമാരൈഗസ
ലിഗോസ് ക്്ീമിസ് കാഗോലിക്്ാ
ൈാവസഭയ്നടആസ്്ാനത്്്ംമ
ലക്്രഓര്്ത്്ഗോക്സ്സഭയ്നട
പരമാദ്്്യക്്ന്് ൈഗസലിഗോസ്
പൗഗോസ്േവ്തീയന്്കാഗോലിക്്ാ
ൈാവ പര്മല നസമിനാരിയിലം്
ശ്നര്്ഷകളനടത്്ി.

എറണാക്ളംനസ്്്്ഗമരീസ്ൈ
സിലിക്്യിലസീഗോമലൈാരസഭ
ഗമജരആരച്്്ൈിഷപ്കരേിനാളമാ
രഗോരജ്ആലഗച്്രിയ്നടകാരമി

കതവ്ത്്ിലായിര്ന്്്ശ്നര്്ഷകള.
ൈസിലിക്്വികാരിഫാ. ഗഡവിസ്
മാടവന സഹകാരമികനായി. എറ
ണാക്ളംനസ്്്്നഫ്ാനസിസ്അസീ
സികത്്ീനഡ്ലിലവരാപ്്്ഴആരച്്്
ൈിഷപ്ഗോ.ഗോസഫ്കളത്്ിപ്്റ
മ്്ില മ്ഖയ്കാരമികതവ്ം വഹിച്്്.
ഗോണ്്.ഗോസഫ്പടിയാരംപറമ്്ി
ല്്,ഫാ.നലനീഷ്ഗോസഫ്എന്്ിവ
ര്്സഹകാരമികരായി.

കരിങ്്ാച്്ിറ യാഗ്ക്ൈായ പ
ള്്ിയില്്നമനത്ാനപ്്ലീത്്ന്്നട്സ്്്്ി
ഗോസഫ് മാര്് നഗ്ിഗോറിഗോസ,്
ഗോതമംഗലംനസ്്്്ഗോരജ്കത്്ീ
നഡ്ലിലൈിഷപ് മാര ഗോരജ് മഠ
ത്്ിക്്ണ്്ത്്ില, ഗോരട്്്നോച്്ി
ൈിഷപസ്്ഹൗസ്ചാപ്്ലിലനോ
ച്്ിൈിഷപ്ഗോ.ഗോസഫ്കരിയി
ലഎന്്ിവരമ്ഖയ്കാരമികതവ്ംവ
ഹിച്്്.

റംുേവുാറനുുുനിലുു
േഴിയുനുുയുവാവു
നൈകുുിലേറങുുി
കാസര്്ഗോഡ:് ഗോവിഡ് 19
ഗോഗനിയനത്്്ണത്്ിനായി
റം് കവ്ാറനറ്റനില്് കഴി
യാന്് നിര്്ഗേശിച്് യ്വാവ്
റൈക്്ില്്കറങ്്ിനടന്്്.
കറങ്്ിയ  യ ്വാ വി നന  ക ്
മ്്ള  നൊലീ സ ് പി ടി ക ്ടി
ഗക നസട ്ത്്് ഐഗോഗല 
ഷനി ഗല ക്്്മാ റ്്ി . എരി യാ 
ലി നല  അജ മ് ല്് അമാ നന
(21 ) യാ ണ്ക്മ്്ള എസ്
ഐസഗ്ത്ഷി ന്്്ഗനത്
ത വ് ത്്ി ല ്ള്് നൊലീ സ്
സം ഘം  ക ്മ്്ള  ന യി ക്്ാ 
പ്്ി ല്്റൈക്്ി ല്്ക റ ങ്്്
ന്്തി നി നട പി ടി ക്ടിയത.്
നാട്്്കാര്്നല്്കിയവിവര
ത്്ി ന്്് അടി സ്്ാനത്്ി 
ലാണ് അജമ്ല്് അമാനന
പിടിക്ടിയത.്

യ്വാവിന്്് പിതാവിന്
ഗനരന്ത്നോവിഡ്ഗോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ി ര്ന്്്. ഇതി

ന്്്അടിസ്്ാനത്്ില്്യ്
വാവിഗോടം് വീട്്്കാഗോ
ടം് റം് ക വ്ാ റ റ്്്നി ല്്ക
ഴി യാ ന്് നി ര്്ഗേ ശി ച്്ി ര ്
ന്്്. ഈ നി ര്്ഗേ ശം പാ ലി 
ക്്ാ നതയാ ണ് യ്വാ വ്
റൈക്്ി ല്്പ ല ഗ്പ്ഴാ യി
പ്റ ത്്് ക റ ങ്്ി യ ത .്  യ ്
വാ വി നന കാ സര്്ഗോഡ്
ഐഗോഗലഷന്് വാ ര്്ഡി 
ഗലക്്് മാ റ്്ി യ തി നാ ല്്അ
റസ്്്്്ഗരഖനപ്്ട്ത്്ിയിട്്ി ല്്.

പൊലീസ്
കേപസടുതു്ു
ഐകോകലഷൻ
വാർഡികലകു്ു
മാറുുി

കൊവിഡ്രോഗത്്ിക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽപപ്ധാനമപത്്്ിനരേപദ്്്രോദിആഹവ്ാനംകെയത്ദീപംകതളിക്്ൽ.
കൊച്്ിയിൽനികന്്ര്ദ്ശയ്ം. - മ ന ുഷെ ലുുി
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മാർ്്ച്്്അഞ്്്മ്തല്്
വന്്വർക്്്െിർ്്ബന്്ിത
െിരീക്്ണം14ദിവസം
തിര്വനന്്പ്രം:പോവിഡ1്9പ്്്
പശ്്ാത്്ലത്്ില്് മാര്്ച്്് അഞ്്്
മ്തല്്ഗോക്്്ഡൗൺ്്കാലയളവ്
വപര വിഗേശത്്് നിന്്്ം ഇതര
സംസ്്ാനങ്്ളില്്നിന്്്ംഗകരള
ത്്ിഗലക്്്വന്്വരം്അവര്മായി
സമ്്ര്്ക്്ത്്ില്് ഏര്്പപ്്ട്്വരം്
നിര്്ബന്്ിത നിരീക്്ണത്്ില്്
കഴിഗയണ്്ത്14േിവസമാപണന്്്
മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്പടഓഫിസ്അറിയി
ച്്്.
ഈകാലയളവില്്വന്്കഹറി
സ്ക്വിഭാഗത്്ില്്പപ്്ട്്വര്്28േിവ
സംനിര്്ബന്്ിതനിരീക്്ണത്്ി
ല്്കഴിഗയണ്്ത്ണ്്്.ഗോഗലക്്ണ
ങ്്ള്്ഉള്്വര്പടപരിഗോധനാഫ
ലം ഗൊസിറ്്ീവ് ആക്ന്് പക്്ം
അവര്മായി സമ്്ര്്ക്് ത്്ിഗല
ര്്പപ്്ട്്വര്്14േിവസംക്ടിനിരീക്്
ണത്്ില്് ത്ടരണം. ഗോവിഡ്
കവറസ് ബാധസ്്ിരീകരിച്്വര്്
പടറ്്്്്റിസലറ്്്പനഗറ്്ീവായതിന്
ഗശഷവം്14േിവസംനിര്്ബന്്ിത
നിരീക്്ണത്്ില്്ത്ടരണം.

സവ്കാരയ്ആശ്പഷത്ികൾ
ത്റന്്്ഷപ്വർ്്ത്്ിക്്ണം
തിര്വനന്്പ്രം:സര്്ക്്ാര്്ആശ്പപത്ികഗൊപോ
പ്്ംസംസ്്ാനപത്്സവ്കാരയ്ആശ്പപത്ികളം്
ത്റന്്്പപ്വര്്ത്്ിക്്ണപമന്്്ആഗോഗയ്വ
ക്പ്്്മപന്്്ിപക.പക.കശലജനിരഗേശി
ച്്്.പോവി  ഡ്19പകര്ന്്സാഹെ
രയ്ത്്ില്്ഒഗട്്പറആശ്പപത്ികള്്
പോവിഡ്സ്പപഷയ്ാലിറ്്ിആ
ശ്പപത്ികളായിമാറ്്ിയിട്്്ണ്്്.
അവിപടസാധാരണെികിത്്
കള്്ക്്ായിഗോഗികള്്ക്്്വരാ
ന പപ്യാസമ്ണ്്ാകം്.അതിനാ
ല്് മപറ്്ല്്ാ ആശ്പപത്ികളം് പപ്വ
ര്്ത്്ിഗക്്ണ്്ത്അതയ്ാവശയ്മാണ.്
ഗോക്ഡൗൺ്്ആയതിനാല്്സാധാരണനി
ലയില്്ഗോഗികള്്ക്്്ആശ്പപത്ികളില്്എത്്ിഗച്്രാ
ന്ള്്പപ്യാസമ്ണ്്ാകം്.അങ്്പനയ്ള്്ഘട്്ങ്്ളില്്
ഗോൺ്്മ്ഗഖനഗോഗികള്്ക്്്ബന്്പപ്്ടാന്ള്്സൗക
രയ്ംഉണ്്ായിരിക്്ണം.ആവശയ്ഘട്്ത്്ില്്ആഗോഗയ്പപ്
വര്്ത്്കരം്ജനപപ്തിനിധികളം്പപാലീസിപ്്്സഹാ
യഗ്ത്പടഗോഗികപളആശ്പപത്ികളിപലത്്ിച്്്ആവ
ശയ്മായെികിത്്നല്്ഗകണ്്താപണന്്്ംമപന്്്ിവയ്ക്്മാ
ക്്ി.
പോവിഡ്അല്്ാത്്മറ്്്ഗോഗങ്്ള്്പക്്ല്്ാംക്
തയ്മായെികിത്്ഉറപ്്്വര്ത്്ണം.സര്്ക്്ാര്്ആ
ശ്പപത്ികള്്മാപത്മല്്എല്്ാസവ്കാരയ്ആശ്പപത്ിക
ളം്െികിത്്ഉറപ്്്വര്ത്്ണ പമന്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിനി
ര്്ഗേശിച്്ിട്്്ണ്്്.ജീവിതകശലീഗോഗങ്്ള്്,മറ്്്ഗോഗ
ങ്്ള്്ത്ടങ്്ിഒന്്ിന്ഗൊലം്െികിത്്കിട്്ാത്്അ
വസ്്പാടില്്.അവശയ്സര്്വീസ്എന്്നിലയില്്സ
ര്്ക്്ാര്്-സവ്കാരയ്ആശ്പപത്ികപളല്്ാംപപ്വര്്ത്്നക്്
മമാപണന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്ാന്്എല്്ാവരം്തയാറാകണം.
ഐഎംഎഅടക്്മ്ള്്സംഘടനകള്്സവ്കാരയ്ആ
ശ്പപത്ികള്പടപപ്വര്്ത്്നംഉറപ്്്വര്ത്്ാന്്മ്ന്്കക
പയട്ക്്്പമന്്്അറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.ഈ ആശ്പപത്ികപള
ല്്ാംആഗോഗയ്വക്പ്്ിപ്്്മാര്്ഗനിര്്ഗേശങ്്ളന്സരിച്്്
പപ്വര്്ത്്ിക്്ണം.പകര്്ച്്വയ്ാധികള്പടകാലത്്്പരി
ഗോധനയം് െികിത്്യം് നടഗത്്ണ്് രീതിപയ
ക്്്റിച്്്ള്് മാനേണ്്ങ്്ള്് എ ല്്ാവരം് പാലി
ഗക്്ണ്്താപണന്്്ംമപന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.

വത്്ിക്്ാനസിറ്്ി:ആയിരക്്
ണക്്ിന്വിശവ്ാസികളപപങ്്ട്
ക്്ാറ്ള്് വത്്ിക്്ാനിപല ഓ
ശാനൊയരെടങ്്്കളക്്്,വി
ശവ്ാസിസമ്ഹത്്ിപ്്്ഗനരിട്്്
ള്്പങ്്ാളിത്്പോഴിഞ്്പസ്്്്
പീഗറ്്ഴസ്് ബസലിക്്യില പഫ്ാ
നസിസ്മാരപാപ്്ഗനത്തവ്ംന
ലകി.ഇറ്്ലിപോവിഡ്മഹാമാ
രിയ്പട പിടിയിലായിരിക്്്ന്്
ത്മ്ലംഇക്്്റിെടങ്്്കളക്്്
ജനങ്്ള്പടസാന്്ിധയ്ംവിലക്്ി
യിരിക്്്കയാണ.്തീരാദ:്ഖത്്ി
പ്്്ഈനാള്കളിലം്ഓഗോര്
ത്്ര്പടയം് ജീവിതം മറ്്്ള്്വ
പര ഗസവിക്്ാന്ള്്താവണപമ
ന്്്മാരപാപ്്പറഞ്്്.
പസ്്്് പീഗറ്്ഴസ്് ബസലിക്്
യിലനടന്്വിശ്ദ്്ക്രബാന
യിലമാരപാപ്്യപ്്ക്പ്്ംഅഗദ്്
ഹത്്ിപ്്് സഹായികളം് ക്്
ണിക്്പപ്്ട്്ഏതാനം്ബിഷപ്്്
മാരം്  കനയ്ാസപ്ത്ീകളം് വിശി
ഷ്്ാതിഥികളം്മാപത്മാണ്പപങ്്
ട്ത്്ത.്ലളിതമായെടങ്്്കള്

പടതത്്മയസംഗപ്പഷണമ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്. വീട്കളില ഇര്ന്്്
പോണ്്ാപണങ്്ിലം്ആത്്ീയമാ
യി പക്ിസത്്വിപോപ്്ംവിശ്ദ്്
വാരകരമങ്്ളില്പടകഴിയണ
പമന്്്അഗദ്്ഹംപറഞ്്്.മഹാ
മാരിയ്പടരന്്ത്്ിലഅകപപ്്ട്്
വരക്്്ഗവണ്്ിനിശബ്്ഗസവനം
പെയ്്്ന്്ഗോകറ്്്രമാര,നഴസ്്
മാര,മറ്്്ആഗോഗയ്പപ്വരത്്കര
ത്ടങ്്ിയവപരപാപ്്പപ്ഗത്യകം
സമ്രിച്്്.
മറ്്്ള്്വപരസഹായിക്്്ന്്ി
പല്്ങ്്ിലജീവിതത്്ിന്ഒരരഥവ്
മിപല്്ന്്് മഹാമാരി കാണിച്്്ത
ര്ന്്്. ഇന്്പ്ത് യഥാരഥ ഹീ
ഗോകള പപ്ശസത്ഗോസമ്്ന്്
ഗോഒന്്്മല്്.മറ്്്ള്്വപരഗസവി
ക്്ാനഗവണ്്ിസവ്യംജീവിതംഉ
ഴിഞ്്്വച്്വരാണ-് ആഗോഗയ്
പപ്വരത്്കപരസമ്രിച്്്പോണ്്്
അഗദ്്ഹംക്ട്്ിഗച്്രത്്്.ഗല്്ശമ
ന്ഭവിക്്്ന്്വരക്്്സഹായപമ
ത്്ിക്്ാനകഴിയണം-അഗദ്്ഹം
ഓരമിപ്്ിച്്്.

കർക്്ശനെപെികൾക്്്
മഹാരാഷട്്്
മം്കബ:പോവിഡ്ഗോഗി
കള്പടഎണ്്ംക്ട്ഗ്പ്ള
നിയപന്്്ണങ്്ളക്ട്തല
കരക്്ശമാക്്ാന മഹാരാ
പഷ്്്.സംസ്്ാനത്്്ആഗോ
ഗയ് പപ്വരത്്കര ശക്്മാ
യപവല്്്വിളിഗനരിട്കയാ
ണ.്ഗെരികളിപലഗോഗവയ്ാ
പനംതടയ്ന്്തിന്ള്്നട
പടികളഊരജിതമാക്്ിയി
ട്്്ണ്്് സരക്്ാര. ജനങ്്ള
വീട്കളില തപന്്യിരിക്്
ണപമന്്്ംസാമ്ഹികഅ
കലം പാലിക്്്ന്്തിലവി
ട്്്വീഴെ്പെയ്്ര്പതന്്്ംമ്
ഖയ്മപന്്്ി ഉദ്്വ് താക്്പറ
ആവരത്്ിച്്്അഭയ്രഥിക്്് 
ന്്്. മതപരമായെടങ്്്ക
ള സംഘടിപ്്ിക്്ര്
പതന്്്ംമ്ഖയ്മപന്്്ി.
രാജയ്ത്്്പോവി

ഡ്കവറസ്ഏറ്്വ്
മധികം ബാധിച്്ിരി
ക്്്ന്് സംസ്്ാനം
മഹാരാപഷ്്്യാണ.്ഇ
ന്്പല കവക്ഗന്്
രംവപരയ്ള്്കണ
ക്്്കള അന്സരി
ച്്് സംസ്്ാനത്്്
പോവിഡ്ബാധിതര
747 ആയിട്്്ണ്്്. ഇന്്പല
55 ഗപരക്്് ക്ടി ഗോഗം
സ്്ിരീകരിച്്തായി സം
സ്്ാനആഗോഗയ്മപന്്്ിരാ
ഗജഷ്ഗോപ്പറഞ്്്.
ഏഷയ്യിപല ഏറ്്വം് വ
ലിയഗെരിയായധാരാവിയി
ലപോഗോണമരണമ്ണ്്ാ
യതിന്പിന്്ാപലഗോരളി
യിപല ഗെരിയിലം് ഗോഗ
ബാധിതര ക്ട്ന്്ത് സര
ക്്ാരിന് പവല്്്വിളിയാ
ണ.് ഗോഗബാധിതരില പ
ക്തിയം് രാജയ്ത്്ിപ്്്
സാമ്്ത്്ികതലസ്്ാനമാ
യ മം്കബയിലാണ.് ജന
ങ്്ളതിങ്്ിപ്്ാരക്്്ന്് മ
ഹാനഗരത്്ില, പപ്ഗത്യകി
ച്്്ഗെരികളിലഗോഗവയ്ാപ
നത്്ിപ്്് ഗോത് ക്റ
യ്ക്്്കസരക്്ാരിപനസം
ബന്്ിച്്് വലിയ േൗതയ്മാ
യിരിക്്്ന്്്.
കഴിഞ്്േിവസംഗോരളി
യിപലജിജാമാതാഗെരിപപ്
ഗേശത്്്10ഗപരക്്്കവറ
സ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്്.ഇ
ഗോപട ഈ ഗെരികളിപല
പോവിഡ്ബാധിതര16ആ
യി.േക്്ിണമം്കബയിപല
ഇര്പത്്യ്്ായിരഗ്ത്ളം
ആള്കള പാരക്്്ന്് ഗെ

രിപപ്ഗേശങ്്ളഅടച്്ിട്്ാണ്
പപ്തിഗോധപപ്വരത്്നങ്്
ളനടക്്്ന്്ത.്അഞ്്്കി
ഗോമീറ്്ഗോളം വിസത്്തി
യ്ള്്ധാരാവിയിലമാപത്ം
പത്്്ലക്്ത്്ിഗലപറഗപര
ഗെരികളില താമസിക്്്
ന്്്ണ്്്. പമച്്പപ്്ട്് ജീവിത
സൗകരയ്ങ്്ള ഇല്്ാത്്പപ്
ഗേശം.
ഇവിപടമ്പ്്ത്്ഞ്്്കാ

രനായ ഗോകറ്്്രക്്് പോ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത്ആശ
ങ്് വരധിപ്്ിച്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്ഗോകറ്്്റ്മായിബന്്
പപ്്ട്്വപരല്്ാം കവ്ാറക്്്
നിലാണ.്ഏഗോഗോഗിയി

ല നിന്്ാണ് തനിക്്്
ഗോഗമ്ണ്്ായപതന്് വി
ശവ്ാസത്്ിലാണ്ഗോകറ്്്
ര.അതിന്മ്നപ്അമ്്
ത്്ിരണ്്്കാരനായഒരാള
ക്്്ംധാരാവിയിലഗോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്. ബ്ധ
നാഴെ്അമ്്ത്്ാറ്വയസ്
ള്്യാള പോവിഡ്ബാധി
ച്്്മരിക്്്കയം്പെയത്ിര്
ന്്്.
ഇതിനിപട,മറാത്്്വാഡ
ഗമഖലയിലം്ഗോഗഭീതിഏ
റ്കയാണ.്ഇന്്പലഔറം
ഗബാദ് ജില്്യില അമ്്
പത്്ട്്്കാരനായപോവിഡ്
ഗോഗി മരിച്്ഗോപടയാണി
ത.്മറാത്്്വാഡഗമഖലയി
ലആേയ്പോഗോണമരണ
മാണിത.്മ്ന്്്േിവസംമ്
നപാ ണ്ഇയാപള പോഗോ
ണലക്്ണങ്്ഗൊപടസര
ക്്ാര പമഡിക്്ല പോപള
ജിലപപ്ഗവശിപ്്ിച്്ത.്ഇന്്
പലരാവിപലഗോഗംസ്്ിരീ
കരിച്് റിഗപ്്രട്്് വന്്്.
കവക്ഗന്്രഗ്ത്പട മരി
ക്്്കയം്പെയത്.്പപ്ഗമഹ
വം്ഉയരന്്രക്്സമ്്രേ
വം് ഇയാളക്്്ണ്്ായിര്
ന്്്പവന്്്ആശ്പപത്ിഅ
ധിക്തരപറഞ്്്.

മഹാരാപഷ്്്യില പോവി
ഡ് ബാധിച്്് മരിച്്വര ഇ
ഗോപട33ഗപരായി.ഇതില
ഇര്പത്്ിരണ്്്ം മം്കബ
യിലാണ.്ഔറംഗബാദ്ഡി
വിഷനിപല എട്്് ജില്്കളി
ലായിഇഗപ്്ള 20പോവി
ഡ്ഗോഗികളാണ്ള്്ത.്ഡ
ലഹി നിസാമ്േീനിപല ത
ബ് ലീഗ് സഗമ്്ളനം കഴി
പ്ഞ്ത്്ിയ265ഗപരഈ
ഗമഖലയില നിരീക്്ണ
ത്്ില്ണ്്്.പത്്്ഗപപരക
പണ്്ത്്ാനകഴിഞ്്ിട്്ിപല്്
ന്്്ം ആഗോഗയ് വക്പ്്്ം
പൊലീസം്പറയ്ന്്്.
ഏപപ്ില 14ന് ഗശഷം
സംസ്്ാനത്്്ഗോ
ക്്്ഡൗൺ പിനവ
ലിക്്്ന്്ത് ജനങ്്
ളനിയപന്്്ണങ്്ള
എപത്മാപത്ം പാലി
ക്്്ന്്് എന്്തിന്
അന്സരിച്്ാവ്പമ
ന്്് മ്ഖയ്മപന്്്ി പറ
യ്ന്്്. സംസ്്ാന
ത്്ിപ്്് ക്്മ പരീ
ക്്ിക്്്കയാണ്
പോഗോണ കവറ
സ് എന്്്ം ഉദ്്വ്

താക്്പറ.
ഗോക്്്ഡൗൺ കരശന
മായി നടപ്്ാക്്ാന സം
സ്്ാനസരക്്ാരിന്എല്്ാ
വിധ പിന്്്ണയം് ബിപജ
പിനലക്പമന്്്മ്നമ്ഖയ്
മപന്്്ി ഗേഗവപദ്്്ഫഡന്ാവി
സ് പറഞ്്്. മപന്്്ിമാര ത
മ്്ില ക്ട്തല പരസപ്ര
ധാരണയം് സഹകരണ
വം്ഗവണപമന്്്ംഫഡന്ാ
വിസ.് നിബന്്നകള ലം
ഘിക്്്ന്്വരപക്്തിഗര ക
ട്ത്് നടപടിപയട്ഗ്ത്
ള,്ബിപജപിഒപ്്മ്ണ്്്-അ
ഗദ്്ഹംപറഞ്്്.
സംസ്്ാനത്്്നിശബ്്മാ
യിപോഗോണയ്പടസമ്
ഹവയ്ാ പനം നടക്്്ന്്്
ഗ്ട്പയന്്സംശയംപല
രം്ഉയരത്്ിയിട്്്ണ്്്. ധാ
രാവിഗൊല്ള്്സ്്ലങ്്
ളി ല പോവിഡ് ഗോഗി ക
ള്ണ്്ാവ്ന്്ത് സമ്ഹ
വയ്ാ പനത്്ി പ്്് വാതി ല
ക്്ലാണ് സംസ്്ാനം എ
ന്്തി പ്്്സ്െനയാപണ
ന്്് ഫഡന്ാവി സ് പറ
ഞ്്്.  സമ്ഹവയ്ാ പന
സാധയ് ത മ്ന്്ി ലക്്ണ്്്
ള്് തയാപറട്പ്്്കളഅ
നിവാര യ് മാ പണന്്്ം ഫ
ഡന്ാവിസ.്

കാസർഗോഡ്നൊവിഡ്നസന്്്ർസജ്്ം
ദീപുെറുുപുുളുുി

കാസര്്ഗോഡ:്പോവിഡ്കവറസ്പപ്തിഗോധപപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ജില്്യില്്ഊ
ര്്ജിതമാക്്്ന്്തിപ്്്ഭാഗമായിഉക്്ിനട്ക്്യി
പലപമഡിക്്ല്്ഗോപളജില്്പോവിഡ്ആശ്
പപത്ി പപ്വര്്ത്്നസജ്്മായി.ജില്്യ്പടസവ്
പന്പദ്്തിയായപമഡിക്്ല്്ഗോപളജിപ്്്പപ്
വര്്ത്്നം ഇന്്് ഭാഗികമായി ആരംഭിക്്്ം.
പോഗോണഐപോഗലഷന്്വാര്്ഡാണ്ആ
േയ്ംത്റക്്്ക.പമഡിക്്ല്്ഗോപളജ്അഡമ്ിനി
സ്ഗപ്ടഷന്്ഗല്്ക്്ിനായിപണിതപകട്്ിടമാണ്
താതക്ാലികമായിപോവിഡ്െികിത്്ഗകപദ്്്മാ
യിമാറ്്്ന്്ത.്
മ്ഖയ്മപന്്്ിപിണറായിവിജയപ്്്നിര്്ഗേശ
പപ്കാരംനാല്േിവസംപോണ്്ാണ്പമഡിക്്ല്്
ഗോപളജിപനന്തനപോവിഡ്െികിത്്ാഗക
പദ്്്മായിയ്ദ്്കാലാടിസ്്ാനത്്ില്്മാറ്്ിപയട്
ത്്ത.്പോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്15നം്50നം്ഇ
ടയില പപ്ായമ്ള്് ഗോഗികപള ഇവിപട െികി
ത്്ിക്്്പമന്്്ഗേശീയആഗോഗയ്പദ്്തിജില്്ാ
ഗപ്പാപഗ്ാംമാപനജര്്ഗോ.രാമന്്സവ്ാതിവാമന്്
പറഞ്്്.
തിര്വനന്്പ്രം പമഡിക്്ല്് ഗോപളജില്്
നിന്്്ംപത്്്ഗോകറ്്്ര്്മാഗരയം്ഗേശീയആ

ഗോഗയ്മിഷപ്്്കീഴില്്നിന്്്ംമ്പ്്ഗോളംറ്്്്ാ
ഫ്നഴ്സ്മാഗരയം്മറ്്്ജീവനക്്ാഗരയ്മാണ്
ഇവിപടനിഗോഗിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇന്്്കവക്
ഗന്്രംആശ്പപത്ിയ്പടപപ്വര്്ത്്നംആരംഭി
ക്്്ം.അതിന്ഗശഷമായിരിക്്്ംഗോഗികപളപപ്
ഗവശിപ്്ിക്്്ക.പപ്ാരംഭഘട്്ഒര്ക്്ങ്്പളല്്ാംപ്
ര്്ത്്ികരിച്്്.

2013 നവംബര്്30ന്കാസര്്ഗോഡ,്മഗഞ്്ശവ്
രംനിഗോജകമണ്്ലങ്്ള്്അതിര്്ത്്ിപങ്്ിട്
ന്്ബേിയട്ക്്പഞ്്ായത്്ിപലഉക്്ിനട്ക്്യി
ല്്29ഗോടിര്പപെലവിലാണ്അക്്േമിക്ഗല്്
ക്്്പകട്്ിടത്്ിപ്്്നിര്്മാണംപ്ര്്ത്്ീകരിച്്ത.്

ഉപകരണങ്്ളം്മര്ന്്്കളം്എത്്ി
നാല്നിലയ്ള്്പകട്്ിടത്്ിപ്്്താഴപത്്
നിലയിലാണ് തിപവ്പരിെരണ വിഭാഗം,ഐ
പോഗലഷന്് വാര്്ഡ്കള്്, ഗോകറ്്്ര്്മാര്ഗട
യം്നഴ്സ്മാര്ഗടയം്ഡയ്്ട്്ിറം്,ഫാര്്മസിഎ
ന്്ി  വസജ്്ീകരിക്്്ക.നിരീക്്ണത്്ില്ള്്
ഗോഗികളഒന്്ാംനിലയില്്.രണ്്ാമപത്്നില
യില്്ഗോകറ്്്ര്്മാര്്ക്്്ംമറ്്്ജീവനക്്ാര്്ക്്്
ള്്വിപശ്മമ്റികള.ഒന്്ാംഘട്്ത്്ില്്ഒ  ന്്പത്
ഐപോഗലഷന്്വാര്്ഡ്കളം്രണ്്്കിടക്്ക
ള്്വീതമ്ള്്അഞ്്്ഐപോഗലഷന്്മ്റികള്
മാണ്സജ്്മാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്തീപവ്പരിെര

ണവിഭാഗത്്ില്്12കിടക്്കള.ക ് ഴല്്ക്്ിണ
റില്്നിന്്്ംശ്ദ്്ജലംലഭയ്മാക്്്ം.ആംബ്ല
ന്്സ,്യാപത്ാസൗകരയ്ം,പടലിഗോൺ്്,കാ്്്ീന്്
എന്്ീഅന്ബന്്സൗകരയ്ങ്്ളം്ഒര്ക്്്ം.
ആേയ്ഘട്്ത്്ില്്4.21ഗോടിര്പയ്പടകട്്ില്ക
ളം് കിടക്്കളം് ഉള്്പപ്്പടയ്ള്്ഫര്്ണിച്്റ്ക
ള്്ക്്്7.81ഗോടിര്പയ്ഗടയം്മര്ന്്്കള്്വാങ്്ാ
നരണ്്്ഗോടിര്പയ്ഗടയം്ഭര  ണാന്മതിയാണ്
ലഭിച്്ിട്്്ള്്ത.്200കിടക്്കളം്102കട്്ില്കളം്ശ
നിയാഴച്്്രാപത്ിഗോപടഎത്്ി.9.6ഗോടിര്പയ്
പടഉപകരണങ്്ള്്ഉടന്്ലഭയ്മാക്പമന്്്ജില്്ാകല
കറ്്്  ര്്ഗോ.ഡി.സജിത്ബാബ്പറഞ്്്.
പോവിഡ്പസ്്്റിന്ആവശയ്മായആശ്പ
പത്ിഉപകരണങ്്ള്്പകഎംഎസ്സിഎല്്വഴി
യാണ്ഒര്ക്്്ന്്ത.്20ഐസിയ,്അഞ്്്പവ
്്്ിഗലറ്്ര്്,മ്ന്്്പവ്്്ിഗലറ്്ര്്ഗോൺ്്ഇന്്ഗസ
വ,്20മള്്ട്്ിപാരാമീറ്്ര്്ഗോണിറ്്ര്്,20ഇന്്ഫയ്്
ഷന്്പമ്്്,40സിറിഞ്്്പമ്്്,രണ്്്ഡിപഫ്ിപബ്ി
ഗലറ്്ിര്്,15പക്ാഷ്കാര്്ട്്്,10പക്ാഷ്കാര്്ട്്്ഗപ്ടാമ,
10ഓക്സിജന്്സിലിണ്്രബള്്ക്്്,10ആംബ്
ബാഗ,്നാല്ഇസിജിപമഷിന്്,ഗൊരട്്ബിള്്എ
ക്സ്ഗറ,സര്്ജിക്്ല്്ഇന്്സപ്ട്്പമ്്്്സ,്പമഡി
ക്്ല്്ഗയ്ാസ,്കപപ്്്കലന്്സിറ്്്്ംത്ടങ്്ി41
ആശ്പപത്ി ഉപകരണ ങ്്ളാണ്സജ്്മാക്്്
ന്്ത.്

ഗെതൃതവ്ംെലകാൻസവ്യംസന്്ദ്്വിദഗധ്സംഘം
തിര്വനന്്പ്രം: കാസരഗോട്്്
ന്തനപോവിഡ്ആശ്പപത്ിയാ
ഥാരഥയ്മാക്്ാനം്െികിത്്ശക്്ി
പപ്്ട്ത്്ാനം് തിര്വനന്്പ്രം
സരക്്ാരപമഡിക്്ലഗോപളജി
ലനിന്്്ള്്26അംഗസം  ഘംഗോ
ഡ്മാരഗംയാപത്തിരിച്്്.പസപക്ഗട്്
റിയറ്്ിന്മ്ന്്ിലആഗോഗയ്വക്
പ്്്മപന്്്ിപക.പക.കശലജസംഘ
പത്്യാപത്യയച്്സംഘംഇന്്്
പ്ലരച്്ഗോപടകാരഗോപട്്ത്്ി.
കാരസരഗോഡ്പോവിഡ്ഗോ
ഗികള്പടഎണ്്ംക്ടിയസാഹെ
രയ്ത്്ിലഇപത്ദ്രംയാപത്പെയത്്
സവ്യംഗസവനംപെയ്്ാനസന്്
ദ്്രായ ജീവനക്്ാപരഅഭിനദ്്ി
ക്്്ന്്തായിമപന്്്ിപറഞ്്്.ഈ   
സംഘംപോവിഡ്ആശ്പപത്ിയ്
പടപപ്വരത്്നങ്്ളഏഗോപിപ്്ി
ക്്്കയം്ജീവനക്്ാരക്്്പരിശീ
ലനംനലക്കയം്ഗോഗികപളെി
കിത്്ിക്്്കയം് പെയ്്്ം. പമഡി
ക്്ലഗോപളജ്ഗോകറ്്് രമാര്ഗട
യം്നഴസ്്മാര്ഗടയം്അന്ഭവ
ങ്്ളം്പരിെയസമ്്ത്്്ംകാസര

ഗോഡിന് കര്ത്്ാക്പമന്്്ം മ
പന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.
പമഡിക്്ലഗോപളജ്പപ്ിനസി
പ്്ലഗോ.അജയക്മാര,ആശ്പ
പത്ിസ്പപ്ണ്്്ഗോ.എം.എസ.്ഷര
മ്്ദ,്എസഎ്ടിആശ്പപത്ിസ്പപ്
ണ്്് ഗോ. എ.സഗത്്ഷ്ക്മാര,
ആരഎംഒഗോ. ഗോഹനഗോയ്
എന്്ിവരയാപത്യയപ്്്െടങ്്ില
പപങ്്ട്ത്്്.

സംഘത്്ിൽഇവർ,
അഞ്്്ടീമ്കൾ
തിര്വനന്്പ്രം പമഡിക്്ല
ഗോപളജ് അതയ്ാഹിത വിഭാഗം
പഡപയ്്ട്്ിസ്പപ്ണ്്് ഗോ. എസ.്
എസ.്സഗത്്ഷ്ക്മാറിപ്്്ഗന
ത്തവ്ത്്ിലരണ്്്ഗോകറ്്്രമാര,ര
ണ്്്നഴസ്്മാര,ഒര്നഴസ്ി ങ്അ
സിറ്്്്്്്്എന്്ിവര്ളപപ്്ട്ന്്അ
ഞ്്്ടീമ്കളാണ്പപ്വരത്്ിക്്്ക.
അനസത്ീഷയ്ാ വിഭാഗത്്ിപല
ഗോ.നഗരഷ്ക്മാര,ഗോ.രാജ്
രാജന,ഗോ.മ്രളി,നയ്്ഗോളജി
വിഭാഗത്്ിപലഗോ.ഗോസ്ഗൊ

ളക്ന്്ില,ഗോ.ഷമീം,ജനറല
പമഡിസിനവിഭാഗത്്ിപലഗോ.
സജീഷ,് പളമണറി പമഡിസിന
വിഭാഗത്്ിപല ഗോ. പപ്വീൺ,
ഗോ.ആര.കമല,പനഗപ്ഫാളജിവി
ഭാഗത്്ിപല ഗോ. എബി, പീഡി
യാപട്ികസ്ിപലഗോ.മ്ദ്ലഗഗണ
ഷ,്റ്്്്ാഫ്നഴസ്്മാരായഗോസഫ്
പജന്്ിംഗസ്,്എസ.്പക.അരവിദ്്്,
പപ്വീൺക്മാര,അനീഷ്രാജ,്വി
ഷണ്് പപ്കാശ,് എസ.് റാഷിന,
എം.എസ.്നവീന,റിത്ഗാമി,പജ
ഫിനപി.തങ്്ച്്ന,ഡി.ശരവണന,
നഴസ്ിങ്അസിറ്്്്ന്്്്മാരായആ
ര.എസ.്ഷാബ,്പക.പക.ഹരിക്
ഷണ്ന,എസ.്അത്ല മനാഫ,്
സി. ജയക്മാര, എം.എസ.് സ
ഗത്്ഷ്ക്മാരഎന്്ിവരാണ്സം
ഘത്്ില്ള്്ത.്
രണ്്ാഴെ്ഗോളം ഗസവനമന്
ഷഠ്ിക്്്ന്്ഇവര്്ക്്്കാസരഗോ
ഡ്ജില്്ാഭരണക്ടത്്ിപ്്്ഗനത്
തവ്ത്്ില്് എല്്ാ സൗകരയ്ങ്്ള്
പോര്ക്്്ം.

പാക്്ിസ്്ാനം് നമിക്്്ന്്്, 
എയർ ഇന്്്യയയ
നയ്്ഡലഹി:പോവിഡ്19പട
രന്്്പിടിച്്ഗപ്്ളഅടച്്്പ്ട്്ി
യവ്ഹാനിലനിന്്്വിേയ്ാര
ഥികപളഇന്്്യയിപലത്്ിച്്എ
യരഇന്്്യയ്പടരക്്ാേൗതയ്ം
ഗോകപോട്്ാപക പപ്ശംസിക്്
പപ്്ട്്ിര്ന്്്. പശ്ീലങ്്യം് മാല
േവ്ീപ്മ ്ളപപ്്പട രാജയ്
ങ്്ളില നിന്്്ള്്വപര
യം് രക്്ിച്് എയര ഇ
ന്്്യഗോട്അന്്്പാക്
വിേയ്ാരഥികളം് സഹാ
യം ഗതടി.എന്്ാല,ഇ
ന്്്യനസഹായംസവ്ീക
രിക്്്ന്്ത് "ക്റച്്ിലാ
യി' കണ്് പാക് ഭരണ
ക്ടം വിേയ്ാരഥികള്പട
ആവശയ്ം ത്ടക്്ത്്ി
ഗലതള്്ി.
എന്്ാല, ഗോഗബാ
ധക്ട്തലര്ക്്മായി
ആഗോള സമ്ഹപ്ത്
ത്്പന്് നിശ്്ലമാക്്ിയിരി
പക്്എയരഇന്്്യയ്പടര
ക്്ാ േൗതയ്ങ്്പള പര
സയ്മായിഅംഗീകരി
ക്്്കയാണ് പാ
ക്്ിസ്്ാന.പാക്
എയര പട്ാഫിക്
കൺഗപ്ോളാ
ണ് എയര ഇ
ന്്്യയ്പട േൗ
തയ്ങ്്ളില അ
ഭിമാനമ്പണ്്
ന്്്വയ്ക്്മാക്്ി
യത.്

കഴിഞ്്േിവസം ജരമന
സാമ്്ത്്ികതലസ്്ാനമായ
പഫ്ാങ്്്ഫരട്്ിഗലക്്്ദ്രിതാശവ്ാ
സസാമപഗ്ികളം്ഇന്്്യയില
ക്ട്ങ്്ിഗപ്്യ യ്ഗോപയ്ന
പൗരന്്ാര്മായിരണ്്്പപ്ഗത്യ

ക സരവീസ്കള നടത്്ിയി
ര്ന്്്എയരഇന്്്യ.ഈസര
വീസ്കളിപോന്്്പാക്ഗവ്ോ
മാതിരത്്ിയിപലത്്ിയഗപ്്
ഴായിര്ന്്്അപപ്തീക്്ിതപപ്
ശംസപയന്്്എയരഇന്്്യയ്
പട കപലറ്്്മാരിപോരാള
പവളിപപ്്ട്ത്്ി.

""സതയ്ത്്ിലഅഭിമാനനി
മിഷമായിര്ന്്്,െങ്്ളമ്ഴ്
വന ജീവനക്്ാരക്്്ം. പാക്
ഗവ്ോമാതിരത്്ിയിഗലക്്് ക
യറിയഗപ്്ള കറാച്്ി കൺ
ഗപ്ോളറ്മിലനിന്്്ആേയ്ംഉ
പൊരവാക്്്കള പറഞ്്്.
പഫ്ാങ്്്ഫരട്്ിഗലക്്്ള്്ദ്രിതാ
ശവ്ാസസാമപഗ്ികളഗല്്എന്്
ഗോേയ്ം.അപതപയന്്്െങ്്
ള്പടമറ്പടി.നിങ്്ളക്്്കട
ന്്്ഗൊകാപമന്്്ംമറ്പടി.ഇ
തിന്ഗശഷമാണ,്പകരച്്വയ്ാ
ധിക്്ാലത്്്രക്്ാേൗതയ്ംന
ടത്്്ന്് നിങ്്ളില അഭിമാ
നിക്്്ന്്്പവ ന്്്പാക്എയര
പട്ാഫിക്കൺഗപ്ോളിലനിന്്്
പറഞ്്ത'്'-ഒര്മ്തിരന്്എ
യരഇന്്്യാകപലറ്്്പറഞ്്്.
യാപത്യില പിപന്്യ്മ്
ണ്്ായി മനസ്ക്ളിരക്്്ന്്
അന്ഭവങ്്ള.ഇറാന ഗവ്ോ
മാതിരത്്ിയിഗലക്്് കയറാ

നറഡാരസഗദ്്ശങ്്ളഗനരി
ട്്്ലഭിക്്്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്ില്്.
ഇക്്ാരയ്ം പാക് എടിസിപയ
അറിയിച്്ഗപ്്ളഅവരഇറാ 
പന അറിയിക്്്കയം് കമയ്്
ണിഗക്്ഷന സ്ഗമമാക്്്ക
യം്പെയത്.്

ഗോയിങ്777,787വി
മാനങ്്ളാണ്സരവീസ്
നടത്്ിയത.്മം്കബയി
ലം് ഡലഹിയില്മായി
ക്ട്ങ്്ിയ കഗനഡിയ
ന,യ്ഗോപയ്നപൗരന്്ാ
ര വിമാനത്്ില്ണ്്ായി
ര്ന്്്.
ഇറാന ഗവ്ോമാതിര
ത്്ിയിലം് സഗ്നഗോ
ഷമ്ള സവ്ീകരണമാണ്
ലഭിച്്പതന്്്കയ്ാപറ്്്ന.
ഇറാനില്പട 1000കമ
ല്കള ഗനര ഗരഖയിലാ

ണ് പറന്്ത.് ഇത് എപ്്്
കപലറ്്് കരിയറിലാേയ്സംഭ
വമാണ.്സാധാരണഗതിയില
ഇറാന അവര്പട സവ്ന്്ം
കസനിക വിമാനങ്്ളക്്്
മാപത്ഗമ ഈ റ്ട്്് അന്വേി
ക്്്.നമ്്്ഗടത്ഉളപപ്്പടവി
മാനങ്്ളക്്്ഗനഗരയ്ള്്പാ
തനലകാറില്്.ഇറിനിലസം
ഘരഷംഇപത്യം്ര്ക്്മായി
രിപക്്യാണ്അവര നമ്ക്്്
ഈതപന്്്പപ്ധാനപാതഅന്
വേിച്്ത.്
ഇറാന്ഗശഷം ത്രക്്ിയ്
പടഗവ്ോമപാതയം്കടന്്ാണ്
ജരമനിയിപലത്്ിയത.്അവി
പടയം്നല്്അന്ഭവങ്്ളായി
ര്ന്്്.ഒറ്്യടിക്്്20മണിക്്്
രനീണ്്പറക്്ലിലഉടനീളം
എല്്ാ സ്രക്്ാ സംവിധാന
ങ്്ള്മ്പഗോഗിച്്ിര്ന്്് ത
ങ്്പളന്്്ംകയ്ാപറ്്്ന.
േൗതയ്ംപ്രത്്ിയാക്്ിമട
ങ്്ിപയത്്ിയ വിമാനയാപത്
ക്്ാരക്്്ഇനി14േിവസംസ
മ്്രക്് വിലക്്ാണ.് ഇതിന്
ഗശഷഗമ വീട്കളിഗലക്്് മട
ങ്്ാനാവ.്

സസനികപാത
ത്റന്്്വോട്ത്്്

ഇറാൻ

വാഷിങട്ൺ്്:പകാവിഡ്വയ്ാപനത്്ില്്
ഒര്മയവ്മില്്ാപതക്തിക്്്ന്്യ്എ
സ,് സഹായത്്ിനായി വിവിധ രാജയ്
ങ്്ള്്ക്്് മ്ന്്ില്് കക നീട്്്ന്്്. ഇ
ന്്്യയില്്നിന്്്കഹഗപ്ഡാഗല്ാ്ഗറാകവ്ി
ന്്ഗ്ളികഇറക്്്മതിപെയ്്ാന്്അന്
വേിക്്ണപമന്്് പപ്ധാനമപ്ന്്ി നഗര
പദ്്് ഗമാേിഗയാട് അഭയ്ര്്ഥിച്്തിന് പി
ന്്ാപലകെനയില്്നിന്്്ക്ട്തല്്ഉ
പകരണങ്്ള്്ആവശയ്പപ്്ട്്്അഗദ്്ഹം
പപ്സിഡ്്്്സിജിങ്പിങ്്ിഗനാട്സഗദ്്
ശമയച്്്.
ഗരാഗി കള്പടഎണ്്ംക്ട്ന്്തിനന്
സരിച്്്പവ്്്ിഗലറ്്റ്കള്്അടക്്ംകട്
ത്് ക്്ാമമ്പ്ണ്ന്്ാണ് പപ് സിഡ്്്്
പ ട്ം പ് അറി യി ച്്ത .്  എന്്ാല്് കെന

യില്്നിന്്്ള്്പകാവിഡ്പപ്തിഗരാധ
ഔഷധങ്്ള്്ക്്്ം ഉപകരണങ്്
ള്്ക്്്ം ഒര് നി യപ്ന്്ണവ്മി പല് ്ന്്്
അധിക്തര്്വയ്ക്്മാക്്ി . കരാര്്ലഭി
ക്്്ന്് മ്റയ്ക്്് ലഭ യ് മാ ക്്്പമന്്്ം
അറിയിപ്്്.
അതിനിപടമറ്്്രാജയ്ങ്്ളിഗലക്്്അ
യയ്ക്്്ന്് മാസ്ക്കള്് അടക്്മ്ള്്
ഉപകരണങ്്ള്്യ്എസ്വഴിമാറ്്ിതട്്ി
പയട്ക്്്ന്്തായി ആഗരാപണമ്യ
ര്്ന്്താണ.്തങ്്ള്പടരണ്്്ലക്്ംമാ
സ്ക്കള്്യ്എസ്പകനിയന്്വിമാന
ത്്ാവളത്്ില്് വച്്് തട്്ിപയട്ത്്താ
യിജര്്മനിആഗരാപിച്്ിര്ന്്്.കയ്ാന
ഡയം് യ്എസിപനതിഗര സമാനമായ
ആഗരാപണംഉന്്യിച്്ിര്ന്്്.ഇതിന്

പിന്്ാപലയ്എസ്നയതപന്്് പപ്തിനി
ധികള്മായികഴി ഞ്് േി വസംകയ്ാ ന
ഡയ്പടവി ഗേശകാര യ് വക്്ാവ്ക്ടി 
ക്്ാ ഴെ്  നട ത്്ി .  പകാഗറാ ണ പപ് തി 
ഗരാധത്്ി ല്്ഇര്രാജയ് ങ്്ളം്  ഗയാജി 
ച്്് നീ ങ്്ണപമന്്്ം  ഒ രാ ള്്ക്്് മ ഗ റ് ്
യാള്് ഭീ ഷണിയാകര്പതന്്്ംനിര്്ഗേ
ശിച്്്.
അതിനിപടപകാവിഡ്ഗരാഗംസ്്ിരീ
കരിക്്പപ്്ട്്വര്പടഎണ്്ംആഗഗാളത
ലത്്ില്് 12,25,035ആയി. മരണസം
ഖയ്66,502.ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്ഗരാഗിക
ള്ള്്ത് യ്എസില്്-3,01,902. മരണ
സംഖയ്8,454.
ഗരാഗികള്പടഎണ്്ത്്ില്്ഇന്്

പല മാപത്ംഏറ്്വം്ക്ട്തല്്വര്്ധന
യ്ണ്്ായത് പബ്ിട്്നില്്- 5903. രണ്്ാം
സ്്ാനത്്് സപ്പയന്്്.  ഗരാഗികള്പട

എണ്്ം80,261.ഇന്്പലമാപത്ംസ്്ിരീ
കരിക്്പപ്്ട്്ത്4591ഗപര്്ക്്്.ഇറ്്ലിയി

ല്്ഇന്്പലപ്ത്തായിആര്്ക്്്ംഗരാ
ഗംസ്്ിരീകരിച്്ില്്. സപ്പയന്ില്് മര
ണസംഖയ്മാര്്ച്്്17ന്ഗശഷംഏറ്്വം്
ക്റവ്ണ്്ായതം് ഇന്്പല. ഇറ്്ലി,
സപ്പയന്്്,യ്പകത്ടങ്്ിയരാജയ്ങ്്
ളിപലാന്്്ം ഇന്്പല ഓശാനൊയര്്
ആഗഘാഷങ്്ളില്്ായിര്ന്്്.പകാവിഡ്
പപ്തിസന്്ി ഏറ്്വം് ര്ക്്മായ യ്
ഗറാപ്്ില്്സ്്ിതിഭീകരമാണ.്
ഈ ആഴെ്അവസാനഗ്താ്പടയ്
പകയില്്സ്്ി തി അതിര്ക്്മാക്പമ
ന്്ാണ് പപ് വെനം. അട്ത്്ഏഴ്മ്
തല്്പത്്്േി വസങ്്ള്്ക്്കംയ്പക
യില്് പകാവിഡ്മ്ലമ്ള്്ദ്രന്്ംപ
രമാവധിയിപലത്്്പമന്്്അധിക്തര്്
ആശങ്്പപ് ്ട ്ന്്്.  പ പ് തി ഗരാ ധ പപ് വ

ര്്ത്്നങ്്പളാന്്്ംഫലപപ് േമാക്ന്്ി 
ല്്.
അതിനിപടപപ്തിസന്്ിഘട്്ത്്ി

ല്് യ്ഗറാപയ്ന്് യ്ണിയനിപലഅംഗ
രാജയ്ങ്്ള്് ഒര്മിച്്് നില്്ക്്്ന്്ിപല്്
ങ്്ില്്യ്ണിയപ്്്നിലനിലപ്്പപ്തിസ
ന്്ിയിലാക്പമന്്്സപ്ാനിഷ്പപ്ധാന
മപന്്്ിപപപപ്ഡാസാഞ്്സ്ത്റ ന്്ടിച്്്.
യ്ണിയന്്അംഗരാജയ്ങ്്ളില്്പപ്ൊര
ത്്ില്ള്്പത്്്പപ്മ്ഖേിനപപത്ങ്്ളി
ല്്എഴ്തിയ ഗലഖനത്്ിലാണ്അഗദ്്
ഹത്്ിപ്്്മ്ന്്റിയിപ്്്.
അംഗരാജയ്ങ്്ളില്് പകാവിഡ് ദ്ര
ന്്ംഏറ്്വം്ര്ക്്മായിബാധി ച്്ത്ഇ
റ്്ലിപയയം്സപ്പയന്ിപനയ്മാണ.്അ
തില്്നിന്്്കരകയാറാന്ള്്പരിപശ്മ

ത്്ില്് അംഗരാജയ്ങ്്ള്് സഹായിക്്്
ന്്ിപല്്ന്്്ം പപപപ്ഡാസാഞ്്സ്ക്റ്്
പപ്്ട്ത്്ി. പകാവിഡ് പപ്തിഗരാധത്്ി
ല്്യ്ഗറാപയ്ന്്യ്ണിയ ന്്രണ്്്ഗെരി
യിലാപണന്് ആഗ്ക്പവം് ശക്്മാ
ണ.്
ഇറ്്ലി, സപ്പയന്്്, പഫ്ാന്്സ,് ഗപാ
ര്്ച്്്ഗല്്ത്ടങ്്ിയരാജയ്ങ്്ള്്ഒര്ഗെ
രിയിലം്ജര്്മനി,പനതര്്ലന്്ഡസ്്ത്ട
ങ്്ിയരാജയ്ങ്്ള്്മറ്ഗെരിയില്മാണ.്
ആേയ് ഗെരിയില്്പപ്്ട്് രാജയ്ങ്്ളിലാ
ണ്പകാവിഡ്ദ്രന്്ംര്ക്്ം. 27 രാ
ജയ്ങ്്ളാണ്യ്ണിയനില്ള്്ത.് ഗനര
ഗ്ത്അംഗരാജയ്മായിര്ന്്യ്പക,പബ്
കസ്ിറ്്്പപ്ഗമയത്്ില്പടയ്ണിയനില്്
നിന്്്പ്റത്്്ഗപായിര്ന്്്.

പര്്തപരിഗോധെയ്മായിഗകരളം;
അതിർത്്ികളിലം്നെസ്്്്്
തിര്വനന്്പ്രം:പോവിഡ്19മഹാ
മാരിപയപെറ്ക്്്ന്്തിന്പദ്്തപരി
ഗോധന(റാപ്്ിഡ്പടറ്്്്്)നടപ്്ാക്്ി
ഗകരളം സമ്ഹ നിരീക്്ണ പപ്തി
ഗോധപപ്വരത്്നങ്്ളക്ട്തലശ
ക്്മാക്്്ന്്്. പദ്്തപരിഗോധനയി
ല്പട ഗോഗബാധ കപണ്്ത്്ാനം്,
വയ്ാപനവയ്ാപത്ിമനസിലാക്്ാനം്,
അതില്പട ഗോകഡ്ൗൺ കാലാവ
ധി പ്നരനിരണയിക്്ാന്മാവം്.
ഗോക്ഡൗൺഅവസാനിപ്്ിച്്ാലം്
നിരീക്്ണ കാലാവധി നിശ്്യി
ക്്ാം.പ്റത്്്നിന്്്വര്ന്്വരില
നിന്്്ള്് ഗോഗവയ്ാപനം തടയാന
അതിരത്്ി പപ്ഗവശന കവാടങ്്ളി
ലഈപരിഗോധനനടത്്്ം.
പദ്്തപരിഗോധനയില്പട ഫലം
15മിനിറ്്ിന്ള്്ിലഅറിയാം.പരിെ
രണഘട്്ത്്ിലപടറ്്്്്നടത്്ാം,പരി
ഗോധനയക്്്് വിേഗധ് പരിശീലനം
ലഭിച്്വരഗവണപമന്്ില്്എന്്ീപമച്്
വ്മ്ണ്്്. പോവിഡ് ഗോഗബാധ
യ്ക്്്ഗശഷംഏഴ്േിവസത്്ിന്ള്്ി
ലകാണപപ്്ട്കയം്ഏകഗേശം20
േിവസത്്ിന്ഗശഷംഅപപ്തയ്ക്്മാ
ക്കയം്പെയ്്്ന്്ഐജിഎംആ്്്ി
ഗോഡി,ഗോഗബാധയക്്്്ഗശഷംഏ
കഗേശം14േിവസംകഴിഞ്്്ഇത്ഉ

തപ്ാേിപ്്ിക്്്ന്് ഐജിജി ആ്്്ി
ഗോഡി എന്്ിവ ഇതില്പട പരി
ഗോധിക്്്ം.
വിഗേശത്്്നിന്്് എത്്ിയവര,
ക്ട്തലഗോഗവയ്ാപനമ്ള്്ഇതര
സംസ്്ാനങ്്ളിലനിപന്്ത്്്ന്്വ
ര, വിഗേശ രാജയ്ങ്്ളിഗോ മറ്്്സം
സ്്ാനങ്്ളിഗോ ഉള്്വര്മായി സ
മ്്രക്്ംപ്ലരത്്ിയവരഎന്്ിവരി
ലറാപ്്ിഡ്പടറ്്്്്നടത്്്ം.
പോവിഡ്19സംശയത്്ില്ള്്വ
ര, ആരടിപിസിആര പനഗറ്്ീവായ
പോവിഡ്19ന്അധികസാധയ്താല
ക്്ണമ്ള്്വര, ആഗോഗയ് പരിര
ക്്ാ പപ്വരത്്കപരഗപ്്പല ഗോഗ
ബാധയക്്്് സാധയ്തഗയപറയ്ള്്വ
ര, ശവ്സനസംബന്്മായി അതീവ
പപ്ശ  ്നമ്ള്് വയ്ക്്ികള,ഐപോ
ഗലറ്്്പെയത്തം്കവ്ാറക്്്നില്ള്്
വരം്,ഗോഗംനിരണയിക്്പപ്്ടാപത
തപന്്ശവ്സനസംബന്്മായപപ്ശ്
നങ്്ളമാറിയവര,അതീവജാപഗ്താ
ഗമഖലകളിലപൊത്ജനങ്്ള്മായി
ക്ട്തലസമ്്രക്്ംപ്ലരത്്്ന്്
വര(പൊലീസ്ഉഗേ്യാഗസ്്ര,വിതര
ണക്്ാര,പലെരക്്്കടകളിഗലയം്
ഗറഷനകടകളിഗലയം്കൗണ്്രറ്്്്ാ
ഫ്മ്തലായവര)എന്്ിവരിലം്പദ്്ത

പരിഗോധനനടത്്ാം.
എനഎബിഎലഅപക്ഡിഗറ്്ഷന്
ള്്ലഗോറട്്റികള,ഗോവിഡ്19പ
രിഗോധന നടത്്്ന്്തിന് ഐസി
എംആരഅംഗീകാരമ്ള്്ലഗോറട്്റി
കള, എഫഡ്ിഎ, ഐസിഎംആര
അംഗീകാരമ്ള്്റാപ്്ിഡ്പടറ്്്്്കിറ്്്ഉ
പഗോഗിക്്്ന്്വരഎന്്ിവിടങ്്ളില
പരിഗോധനനടത്്ാനാവം്.
ഈ പകരച്്വയ്ാധിയ്പട പപ്ഗത്യക
സവ്ഭാവം കണക്്ിപലട്ത്്് രഹസയ്
സവ്ഭാവംനിലനിരത്്്കഎന്്ലക്്്യ
ഗത്്പടപോവിഡ്പദ്്തപരിഗോധന
നടത്്ാനഐസിഎംആറിപ്്്അം
ഗീകാരമ്ള്്സവ്കാരയ്ലഗോറട്്റികള്
മായിസരക്്ാരനിയമപപ്കാരംകരാറി
ഗലരപപ്്ടം്.പരിഗോധനയക്്്്വിഗധ
യരായ വയ്ക്്ികള്മായി പരിഗോധ
നാ ഫലപത്്ക്്്റിച്്് ആശയവിനിമ
യംനടത്്്ന്്ത്സരക്്ാരമാപത്മായി
രിക്്്ം.ഓൺകലനരജിസ്ഗപ്ടഷനം്
പരിഗോധനാഫലം റിഗപ്്രട്്് പെയ്്്
ന്്തിനം് ലഗോറട്്റികളക്്് മാനേ
ണ്്ങ്്ളനിശ്്യിക്്്ം.വിശേവിവര
ങ്്ളക്്്ം പപ്ാരംഭ രജിസ്ഗപ്ടഷനം്
covidpsnodedme@gmail.com എന്്ഇ-
പമയില വിലാസത്്ില അഗപക്്ി
ക്്ാം.

4ദിവസംനൊട്്്നൊവിഡ്
ഗോഗികൾഇരട്്ിച്്്
നയ്്ഡലഹി:4.1േിവസംപോണ്്്
രാജയ്പത്്പോവിഡ്ഗോഗികള
ഇരട്്ിക്്്ന്്്എന്്താണ്ഇഗപ്്
ഴപത്്ഗോപതന്്്ഗകപദ്്്ആഗോ
ഗയ്മപന്്്ാലയം.തബ്ലീഗ്സഗമ്്ള
നവ്മായിബന്്പപ്്ട്്വരിലഗോ
ഗംപടരന്്താണ്ഈഗതിഗവഗ
ത്്ിന്കാരണം.അതപല്്ങ്്ില
ഗോഗികളഇരട്്ിക്്ാന7.4േിവ

സംഎട്ഗത്്ഗനഎന്്ാണ്ക
ണക്്്കളകാണിക്്്ന്്പതന്്്
ആഗോഗയ് മപന്്്ാലയം ഗോയി  ്്്്
പസപക്ട്്റിലവ്അഗരവാളവാര
ത്്ാസഗമ്്ളനത്്ില പറഞ്്്.
ശനിയാഴെ്യക്്്് ഗശഷം ഇന്്
പലകവകിട്്്വപര472പ്തിയ
ഗകസ്കള്ണ്്ായി. 11 ഗപര മരി
ച്്്-അഗദ്്ഹംപറഞ്്്.

സവ്കാരയ്രംഗനത്്ആഗോഗയ്
പപ്വർ്്ത്്കർ്്ആശങ്്യില്്

സുധീരുുനാഥു

മൊവിഡ് ഗോഗം പടര്്ന്്്
ആശങ്് വിതയക്്്്ന്്

തിപോപ്്ംരാജയ്പത്്സവ്കാരയ്ആശ്
പപത്ികളിപലആഗോഗയ് പപ്വര്്ത്്ക
രം്വലിയആശങ്്യില.ഗകരളത്്ി
ന്പ്റത്്്ഗോലിപെയ്്്ന്്ആഗോ
ഗയ്പപ്വരത്്കാണ്ഇവരിഗലപറയം്.
പോവിഡ്ഗോഗികപളസവ്കാരയ്ആ
ശ്പപത്ികള്്കഴിവതം്സൗകരയ്ക്്്
റവ്പറഞ്്്ഒഴിവാക്്്ന്്സാഹെരയ്
മാണ്ള്്ത.് അഡമ്ിറ്്ായതിന് ഗശ
ഷംപോവിഡ്ഗോഗംസ്്ിരീകരിച്്ാ
ല്്അത്പ്റംഗോകത്്്നിന്്്മറ
ച്്്വയക്്്ാന്്സവ്കാ രയ്ആശ്പപത്ി
കള്് പശ്മിക്്്ന്്് എന്് ആഗ്ക്പ
വം്ഉയരന്്ിട്്്ണ്്്.
ഈഗോഗിയ്മായിസമ്്ര്്ക്്ത്്ി
ല്ള്്എല്്ാആഗോഗയ്പപ്വര്്ത്്ക
രം്പോഗോണസ്്ിരീകരണംഅറി
യാറില്്.അറിയിക്്ാറ്മില്്.ഇതാണ്
നഴസ്്മാരഅടക്്മ്ള്്വര്പടആ
ശങ്്യക്്്്ള്്മ്ഖയ്കാരണം.പോഗോ
ണഗോഗിആശ്പപത്ിയില്്ഉപണ്്ന്്
റിഞ്്ാല്് മറ്്് ഗോഗികള്്നഷ്്പപ്്ട്
പമന്്ഭീതിഈആശ്പപത്ികള്്ക്്്
ണ്്്.
ഡല്്ഹിയിപല പല സവ്കാരയ്ആ
ശ്പപത്ികളിലം്പോഗോണഗോഗിക
ള്്മരിക്്ാനിടയായത്ആഗോഗയ്പപ്വ
ര്്ത്്കര്പടകണക്്ില്്വന്്ിട്്ില്്എ
ന്്താണ്വാസത്വം.െികിത്്യില്
ള്്ഗോഗികളില്്പോവിഡ്ബാധിച്്
വര്ഗ്ട്എന്്കാരയ്ംമറച്്്വയക്്്്
ന്്ത്കട്ത്്മന്ഷയ്ാവകാശലംഘ
നമാണ.്പോഗോണകവറസ്ബാധ
ഏറ്്ഗോഗിപയഐസിയ്വില്് പപ്വ
ശിക്്്ന്്ത്ഗോകാഗോഗയ്സംഘടന
യ്പടഒര്മാനേണ്്ങ്്ളം്പാലിക്്ാ
പതയാണ.്ഡല്്ഹിസര്്ക്്ാര്്സവ്കാ
രയ്ഗമഖലയിപലആശ്പപത്ികളില്്ന
ടക്്്ന്്ഇത്്രം പപ്വ്ത്്ികള്്പക്്
തിപരശക്്മായഇടപപടല്്നടത്്്
ന്്ിപല്്ന്്പരാതിവയ്ാപകം.
ഡല്്ഹിയിപലകയ്ാന്്സര്്ഇന്്റ്്്്ി
റ്്്യ്ട്്ില്്ഒര്ഗോകറ്്്റടക്്ംആറ്ന
ഴസ്ിങ്ജീവനക്്ാര്്ക്്ാണ്പോവിഡ്

സ്്ിരീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്കയ്ാന്്സര്്
ഗോഗികളില്്ഗോഗപപ്തിഗോധഗശഷി
തീപരക്റവാണ.്ഇവിപടഇഗപ്്ള്്38
ഗോഗികളം്42ആഗോഗയ്പപ്വര്്ത്്
കര്മ്ണ്്്.മറ്്്ജീവനക്്ാര്്പ്റപമ.ഇ
വരില്്ഏഴ്ഗപര്്ക്്്ഗോഗംസ്്ിരീക
രിച്്ത്വലിയപെട്്ലാണ്ണ്്ാക്്ിയി
രിക്്്ന്്ത.്മഹാരാജാഅപഗ്സന്്ആ
ശ്പപത്ിയില്് നാല്ആഗോഗയ് പപ്വ
ര്്ത്്കര്്ക്്്പോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.
അവിപടഐസിയ്വില്്പപ്ഗവശിപ്്ി
ച്് ഗോഗി മ
പറ്്ര്

വലി
യ ആശ്
പപത്ിയില്്എത്്ിയഗപ്്ള്്പോവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്്.പപക്്മഹാരാജഅ
പഗ്സൺ്് ഗോസപ്ിറ്്ിലില്് പോട്്ട്
ത്് ഐസ്വിപല ഗോഗിയ്പട മര
ണം പോവിഡ്ബാധ പോണ്്ാപണ
ന്്്സ്്ിരീകരിച്്ഗോപടയാണ്അവ
പരപരിെരിച്്ആഗോഗയ്പപ്വര്്ത്്ക
പരയം്പരിഗോധിച്്ത.്അഗപ്്ഴാണ്
ഗോകറ്്്ര്് ഉള്്പ്്പടനാല്ആഗോഗയ്
പപ്വര്്ത്്കര്്ക്്്പോവിഡ്സ്്ിരീക
രിച്്ത.് 17 ആഗോഗയ് പപ്വര്്ത്്ക
ര്്ക്്ാണ് ഇതിഗോടകം പോവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.് ഒഗട്്പറ ന
ഴസ്ിങ് ജീവനക്്ാര്് പോവിഡ് പരി
ഗോധനാഫലംകാത്്ിരിക്്്ന്്്.
പോവിഡ്ആഗോഗയ് പപ്വര്്ത്്ക
ര്പടസ്രക്്യക്്്ായ്ള്് മാര്്ഗനി
ര്്ഗേശങ്്ള്്ഗതടിഡല്്ഹിയിപലയ്
കണറ്്ഡ്നഴസ്സ്അഗോസിയഷ

ന്്(യ്എന്്എ)സ്പപ്ീംഗോടതിപയ
സമീപിച്്ിരിക്്്കയാണ.്വിവിധസം
സ്്ാനങ്്ളിലായിനഴസ് ്മാര്ള്്പ്്പട
50ലധികം ആഗോഗയ് പപ്വര്്ത്്ക
ര്്ക്്്പോവിഡ്ഗോഗംസ്്ിരീകരിച്്
സാഹെരയ്ത്്ില്് പോഗോണ വാ
ര്്ഡ്കളില്്ഗോലിപെയ്്്ന്്ആഗോ
ഗയ് പപ്വര്്ത്്കര്പടസ്രക്്യക്്്ാ
യ്ള്് മാര്്ഗനിര്്ഗേശങ്്ള്് തയാറാ
ക്്ാന്്ഗകപദ്്്സര്്ക്്ാറിന്നിര്്ഗേശം
നല്്കണപമന്്ാണ് അര്പട ആവ
ശയ്ം.

2020 മാര്്ച്്് 11ന് ഗോകാഗോഗയ്
സംഘടനപോഗോണപയമഹാമാരി
യായിപപ്ഖയ്ാപിക്്്കയം്മാര്്ച്്്19ന്
ആഗോഗയ്പപ്വര്്ത്്കര്്ക്്ായ്ള്്ഇ
ടക്്ാലമാര്്ഗനിര്്ഗേശങ്്ള്്പ്റപപ്്
ട്വിക്്്കയം് പെയപ്തങ്്ിലം് ഗേ
ശീയ പോവി ഡ് 19 മാപനജപ്മ്്്്
ഗപ്ൊഗട്്ഗ്ക്ള്് തയാറാക്്ാന്്
ഗൊലം്ഗകപദ്്്ആഗോഗയ്മപന്്്ാല
യംതയാറായിട്്ിപല്്ന്്്യ്എന്്എ
ഗേശിയ വര്്ക്്ിങ് പപ്സിഡ്്്് റി
ന്്സ്ഗോസഫ്പറഞ്്്.
സവ്കാരയ് ഗമഖലയില്് പപ്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്ആഗോഗയ് പപ്വര്്ത്്കര്്ക്്ാ
വശയ്മായ അവശയ്വസത്്ക്്ള്പട
േൗര്്ലഭയ്വം്അശാസപ്ത്ീയഗോഗീപ
രിെരണവം്മ്ലംനിരവധിആഗോ
ഗയ്പപ്വര്്ത്്കരാണ്ഗോഗബാധിത
രാക്ന്്ത.് ആഗോഗയ് പപ്വര്്ത്്ക
ര്്ക്്്വയ്ക്്ിസംരക്്ണത്്ിന്ആവ
ശയ്മായഉപകരണങ്്ള്്ഉറപ്്്വര്
ത്്്ക,പോഗോണവാര്്ഡില്്ഗോലി
പെയ്്്ന്്വര്്ക്്ായിപപ്ഗത്യകതാമസ
സൗകരയ്വം്യാപത്ാ-ഭക്്ണസൗക
രയ്ങ്്ളം്ഏര്്പപ്്ട്ത്്്ക,ന ഴസ്്മാ
ര്ള്്പ്്പടയ്ള്്ആഗോഗയ്പപ്വര്്ത്്
കര്്ക്്്സൗജനയ്പോഗോണപടറ്്്്ി
നം്സൗജനയ്െികിത്്യ്ക്്്ംസൗ
കരയ്ങ്്പൊര്ക്്്ക, ഗോലിക്്ിടയി
ല്്ഗോഗബാധിതരാക്ന്്ആഗോഗയ്
പപ്വര്്ത്്കര്പട ക്ടം്ബത്്ിനാവ
ശയ്മായ സംരക്്ണംത്ടങ്്ിയആ
വശയ്ങ്്ളം്ഹര്്ജിയില്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്
ന്്്.അഡവ്.സ്ഭാഷ്െപദ്്്ന്്,അഡവ്.
ബിജ് രാമന്്എന്്ിവര്് മ്ഗഖനയാ
ണ്ഹര്്ജിസമര്്പ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

വായവ്ിലന്െ
പകരില്്:

ഐസിഎംആർ
നയ്്ഡലഹി: പോഗോണകവറസ്
വായ്വില്പട പകര്പമന്് ആശങ്്
യക്്്് അടിസ്്ാനമിപല്്ന്്് ഇന്്്യന
കൗൺസിലഒഫ്പമഡിക്്ലറിസരച്്്
(ഐസിഎംആര).വായ്വില്പടപക
ര്പമന്്്തങ്്ള്പടശാസപ്ത്ജ്്രക
പണ്്ത്്ിയതായി ഗനരഗ്ത്അപമരി
ക്്അവകാശപപ്്ട്്ിര്ന്്്.എന്്ാല,
ഈ അവകാശവാേത്്ിന് പതളിവി
പല്്ന്്്ഐസിഎംആരവയ്ക്്മാക്്ി.
പോഗോണ വായ്വില്പട പകര്പമ
ങ്്ിലഇതാവ്മായിര്ന്്ില്്അവസ്്.

വായ്വില്പട പകര്പമങ്്ില ഒര്
ഗോഗിയ്പടക്ടം്ബത്്ിപലഎല്്ാവ
രക്്്ംഅത്വഗരണ്്താണ.്ഗോഗിക
ളെികിത്്യിലകഴിയ്ന്്ആശ്പ
പത്ികളിപലമറ്്്ഗോഗികളിഗലക്്്ംപട
ഗരണ്്താണ-്ഐസിഎംആരപഹഡ്
സയ്്്ിറ്്്്്ഗോ.രാമനഗംഗാഗഖദക്ര
പറഞ്്്.ആഗോഗയ് മപന്്്ാലയം ഗോ
യി്്്്പസപക്ട്്റിലവ്അഗരവാളിപനാ
പ്്ംവാരത്്ാസഗമ്്ളനത്്ിലപപങ്്ട്
ത്്് സംസാരിക്്്കയായിര്ന്്് അ
ഗദ്്ഹം. മറ്്്ള്്വടരഡസവിക്്ാനാവണം
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നയ്്ഡലഹി:നിരമാണപച്്ലവ്ക്റ
ഞ്്പവ്്്ിഗലറ്്രനിരമിച്്്ഇന്്്യന
പറയിലഗവ. പവ്്്ിഗലറ്്റിപ്്് ഗപര്
ജീവന.പോഗോണയിലനിന്്്നിര
വധിഗപര്പടജീവനരക്്ിക്്ാനഇ
തി  ന്കഴിയ്പമന്്് പറയിലഗവഅ
ധിക്തരക്്് പപ്തീക്്.കപ്രത്്ല
പറയിലഗോച്്്ഫാകറ്്്റിയിലാണ്ഇ
ത്വികസിപ്്ിച്്ത.്ഐസിഎംആറി
പ്്്അന്മതിക്്്സമരപ്്ിച്്ിരിക്്്
കയാണ്ഈപവ്്്ിഗലറ്്ര.
കംപപ്സര ഇല്്ാപത 10,000 ര്പ
ഗോളമാണ്ഇതിന്നിരമാണപച്്ല
വ്വര്ന്്ത.്ഐസിഎംആരഅന്
മതിലഭിച്്ാലേിവസം100പവ്്്ിഗല
റ്്റ്കളവീതംനിരമിക്്ാനതങ്്ള
ക്്്കഴിയ്പമന്്്ആരസിഎഫ്ജന
റലമാപനജരരവീദ്്രഗ്പത്അവ
കാശപപ്്ട്ന്്്.സ്്ിതിഗതികളതീ
പരഗോശമായാലഗമയ്പതിനഗച്്
പടലക്്ത്്ിഗലപറപവ്്്ിഗലറ്്റ്കള
ഇന്്്യയക്്്്ഗവണ്്ിവര്പമന്്ാണ്െി
ലവിേഗധ്രമ്ന്്റിയിപ്്്നലക്ന്്
ത.്രാജയ്ത്്്ഇഗപ്്ഴ്ള്്പവ്്്ിഗലറ്്
റ്കള57,000എന്്്ംകണക്്ാക്്്
ന്്്.  പവ്്്ിഗലറ്്റിന്അഞ്്്ലക്്
ത്്ിഗലപറപെലവ്വരം്.ഇതിലാണ്
ജീവനപവ്്്ിഗലറ്്രഗണയ്മായക്റ
വ്വര്ത്്്ന്്ത.്ഏത്പവ്്്ിഗലറ്്
റം്നിരവഹിക്്്ന്് പപ്ധാനേൗതയ്
ങ്്ള ഇതിനം് നിരവഹിക്്ാനാവ്
പമന്്്രവീദ്്രഗ്പത്പറഞ്്്.ഇന്്
പലനടത്്ിയഅന്്ിമപടറ്്്്്വിജയ
മായിര്ന്്്പവന്്്ംഅഗദ്്ഹം. െില
അഡീഷനല ഇനഡിഗക്്റ്്റ്കള
ക്ട്്ിഗച്്രത്്ാലം്വിപണിയിലലഭയ്
മായപവ്്്ിഗലറ്്റിപ്്്പക്തിവില
ഗൊലം് ജീവന് വരിപല്്ന്്ാണ് പറ
യിലഗവഅവകാശപപ്്ട്ന്്ത.്

ഡോകറ്്്ർമാര്ടെ
സംഘംസഞ്്രിച്്
ബസ്തകരാറിലായി
ഹരിപ്്ാട:്അതീവജാപഗ്തത്ടര്ന്്കാസരഗോടി
ന്സഹായത്്ിനായിതിര്വനന്്പ്രംപമഡിക്്ല
ഗോപളജ്ആശ്പപത്ിയിലനിന്്്ഗോകറ്്്രമാര്പട
സംഘംസഞ്്രിച്്ബസ്ഹരിപ്്ാട്വച്്്തകരാറിലാ
യി. രാവിപല 11 മണിഗോപടയായിര്ന്്് സംഭവം.
ഗോകറ്്്രമാര്ളപപ്്പടയ്ള്്സംഘംവിപശ്മത്്ിനാ
യിബസ്ഗറ്്്്ഷന്സമീപംനിരത്്ി.വീണ്്്ംയാപത്
ത്ടരാനായിറ്്്്ാരട്്ാക്്ിയഗപ്്ഴാണ് തകരാര മന
സിലായത.്
ത്ടരന്്്ഗോകറ്്്മാര്പടസംഘത്്ലവനപക

എസ്ആരടിസിഅധിക്തര്മായിബന്്പപ്്ട്്്.ഡി
ഗപ്്ൊരജ്മാനപി.അജിത്ക്മാറം്ഇലപട്്്ീഷയ്ന
എന.ശിവപപ്സാദം്ഉടനതപന്്സംഭവസ്്ലപ്ത്
ത്്ി.എമരജനസിപറസക്യ്്ടീംപപ്വരത്്കര്പടസ
ഹായഗ്ത്പടഗകടായബാറ്്റിമാറിഒര്മണിക്്്റി
ന് ഗശഷമാണ്സംഘത്്ിന്യാപത്ത്ടരാനായത.്
തിര്വനന്്പ്രം പമഡിക്്ല ഗോഗളജ് പഡപയ്്ട്്ി
സ്പപ്ണ്്്എസ്സഗ്ത്ഷ്ക്മാറിപ്്്ഗനത്തവ്ത്്ി
ല10ഗോകറ്്്രമാരം്10നഴസ്്മാരം്അഞ്്്നഴസ്ി
ങ് അസിസ്റ്്ന്്്്മാര്മാണ് സംഘത്്ില്ണ്്ായിര്
ന്്ത.്യമഡിക്്ൽസംഘംസഞ്്രിച്്റോറല്്ർബസിയന്്്തകരാർപരിഹരിക്്്ന്്്.

ടോടോസ്്്്്
വവന്്്ിടലറ്്റമ്ായി
വറയൽ്ടവ

വയ്ാജവാർത്്കൾകനട്്ത്്ാൻ
"ആന്്്ിഗേക്െയ്്സ'്വിഭാഗം
തിര്വനന്്പ്രം:വയ്ാജവാരത്്
കളകപണ്്ത്്ാനഇനഫരഗമഷ
നപബ്്ിക്റിഗലഷനസ്വക്പ്്ി
പ്്്ഗനത്തവ്ത്്ിലആ്്്ിഗഫ
ക്നയ്്സ്വിഭാഗംപപ്വരത്്നം
ത്ടങ്്ാന മ്ഖയ്മപന്്്ി പിണറാ
യിവിജയപ്്്അധയ്ക്്തയില
നടന്്ഗോഗത്്ിലതീര്മാനമാ
യി. ഇനഫരഗമഷനപബ്്ിക് റി
ഗലഷനസ്വക്പ്്ിലനിന്്്നി
ഗോഗിക്്പപ്്ട്ന്് അംഗങ്്പള
ക്ടാപതആഗോഗയ്ം,പൊലീസ,്
ഐടി വക്പ്്്കളിപല പപ്തിനി
ധികളം് അംഗങ്്ളായിരിക്്്ം.

വാട്്്സാപ്്്, ഗഫസബ്്ക്്് സംവി
ധാനങ്്ളഉപഗോഗിച്്്പൊത്
ജനങ്്ള്പടപങ്്ാളിത്്വം് ഉറ
പ്്ാക്്്ം.
വയ്ാജവാരത്്കള പരിഗോ
ധിച്്്സവ്ന്്ംനിലയിലപരിഹാ
രം കാണാന പറ്്്ന്്വ, ബന്്
പപ്്ട്് അധിക്തരക്്് റിഗപ്്രട്്്
പെഗയ്്ണ്്വ,പീനലനടപടികള
ക്്്വിഗധയമാഗക്്ണ്്വഎന്്രീ
തിയിലകകകാരയ്ംപെയ്്്ം.വി
ഭാഗത്്ിപ്്് ഗമലഗോട്്ം ശ്െി
തവ്മിഷനഡയറകറ്്്രമിരമ്ഹ
മ്്േിനായിരിക്്്ം.

കാസർഗോഡിനെ
കണ്്്രം്
ഒറ്്നപ്്ട്ത്്്ന്്്
കാസര്്ഗോഡ:് സംസ്്ാനത്്്
ഏറ്്വ്മധികംഗോവിഡ്ബാധി
തര്ള്്ജില്്ഒറ്്പപ്്ട്ന്്്.സം
സ്്ാനാതിര്്ത്്ിക്ടിയായത
ലപ്്ാടിയില്്കര്്ണാടകംമണ്്ി
ട്്ാണ് ഗോഡ്അടപച്്പതങ്്ില്്,
കണ്്്ര്് ജില്്യ്മായി അതി
ര്്ത്്ി പങ്്ിട്ന്് പെറ്പ്ഴയി
ലം് മറ്്്ം കല്്ിട്്ാണ്അടച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ഗകരളപൊലീസിപ്്്
നിരഗേശപപ്കാരമാണിപതന്്്
സ്െനയ്ണ്്്.
ശനിയാഴച്്് രാപത്ിയാണ് ക
ണ്്്ര്് -കാസര്്ഗോട് അതി
ര്്ത്്ിയായ കിണര്്മ്ക്്ിലക
ല്്്ംടാര്്വീപ്്യം്ഉപഗോഗിച്്്
ഗോഡ്അടച്്ത.്പ്ളിഗ്ങം്പാ
ലാവയല്് പാലം വഴിയ്ള്് ഗ
താഗതവം് കണ്്്ര്് പൊലീസ്
തടഞ്്്.ജില്്ാപൊ ലീസ്ഗമധാ
വിയതീഷ്െപദ്്്അതിര്്ത്്ിപപ്
ഗേശങ്്ള്്സദ്്ര്്ശിച്്ഗശഷമാ
യിര്ന്്്ഗോഡ്ഗതാഗതംതട
ഞ്്ത.് ഇഗോപട ആംബ്ല
ന്്സ്കള്്ക്്് ഇനി പരിയാരം
പമഡിക്്ല്് ഗോപളജിഗലക്്്
ഗൊകാനം് പപ്യാസമായി. ഗ
താഗതംഗേശീയപാതയിപലകാ
ലിക്്ടവ്വഴിമാപത്ഗമഇനിഅ
ന്വേിക്്്.

സംസ്്ാനത്്്ള്് ഗോഗബ
ധിതര്പടപക്തിഗോളംകാസ
ര്്ഗോഡാണ്ള്്ത.്കണ്്്രിലാ
കപട്്50ല്് താപഴയം്.ഇതിപന
ത്ടര്്ന്്ാണ്കാസര്്ഗോഡ്നി
ന്്്ള്് ആള്കള്പട പപ്ഗവശ
നം ജില്്യിഗലക്്് പ്ര്്ണമാ
യം്തടയാന്്തീര്മാനിച്്ത.്ക
ഴിഞ്് േിവസംകാസര്്ഗോഡ്
ള്് ഒര് ക്ട്്ിപയ പരിഗോധി
ക്്ാന്്പയ്്ന്്്പരഒര്സവ്കാ
രയ്ആശ്പപത്ിെികില്്സിക്്ാ
ന്്തയാറായിര്ന്്ില്്.ഇത്്രം
ഗവര്്തിരിവ് നടന്്്വര്ന്്തി
നിപടയാണ്അതിര്്ത്്ിഅടച്്
ത.്
ഇനികിഗോമീറ്്റ്കള്്അധി
കംസഞ്്രിച്്്ഗവണംമലഗോ
രപ്ത്ഗോഗികപളയം്പോണ്്്
ള്് ആംബ്ലന്്സ്കള്്ക്്് ഇ
നിപരിയാരംപമഡിക്്ല്്ഗോ
പളജിപലത്്ാന്്. പാലാവയലി
ല്്നിന്്് പ്ളിഗ്ങം് ഭാഗഗ്ത്
ക്്്ഗൊകാന്ള്്സൗകരയ്വം്
പ്ളിഗ്ങം് പാലം അടച്്ഗോ
പടഇല്്ാതായി.പാലാവയലിപല
ജനങ്്ള്് പ്ളിഗ്ങം് പിഎച്്്
സിപയയാണ് ആപശ്യിക്്്ന്്
ത.്പാലംഅടച്്ഗോപടഅത്വ
ഴിയ്ള്്യാപത്അസാധയ്മായി.

യുവോപയുനുു
യുണിയനുു
തകരുമെനു്ു
സപ്ാനിഷ്
പപുധാനെപതുുുി

വത്്ിക്്ാനിയലയസന്്്്പീററ്്ഴസ്്ബസിലിക്്െിൽഓശാനയപ്്ര്ന്്ാ
ളിറോടന്ബന്്ിച്്്ഫര്ാൻസിസ്മാർപാപ്്യൊവിഡിയന്്്പശ്്ാത്്
ലത്്ിൽഏകനാെിതിര്ക്്ർമങ്്ൾനിർവഹിക്്്ന്്്.

ആനയായാലംുകരുതൽവേണം..!
മാസക്്ധരിച്്്ആനയെക്ളിപ്്ിക്്്ന്്പാപ്്ാൻ.യൊവിഡ്കാലത്്്ത്ശ്ർയൊക്്ർണ്്ിപ്്റ
മ്്ിൽനിയന്്ര്ദ്ശയ്ം. -കെ.കെ.നജീബ്

ഏടപ്ിൽ14ന്ടേഷം
സംസ്്ാനത്്്ടോക്്്ഡൗൺ
പിൻവലിക്്്ന്്ത്ജനങ്്ൾ
നിയടത്്്ണങ്്ൾഎടത്മാടത്ം
പാലിക്്്ന്്്എന്്തിന്
അന്സരിച്്ാവ്വമന്്്
മ്ഖയ്മടത്്്ിപറയ്ന്്്.

പകർച്്വയ്ാധിക്്ാലത്്്
രക്്ാദൗതയ്ംനടത്്്ന്്

നിങ്്ളിൽ
അഭിമാനിക്്്ന്്്വവന്്്
പാക്എയർടട്ാഫിക്
കൺടട്ോളിൽനിന്്്

പറഞ്്ത'്'

സവ്കാരയ്മേഖലയില്്
പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ആമോഗയ്
പര്വര്്ത്്കര്്ക്്ാവശയ്ോയ
അവശയ്വസത്്ക്്ള്ടെ
ദൗര്്ലഭയ്വം്അശാസപ്ര്ീയ
മോഗീരരിചരണവം്മ്ലം
നിരവധിആമോഗയ്
പര്വര്്ത്്കരാണ്

മോഗബാധിരരാക്ന്്ത.്



വിയോഗം

ജി.ശോഹനൻ
നനയുുാറുുിൻെര:നവടിവ
ചുുാൻമൊവിൽ മുടവുർ
പുുാരാ ചാതുുലംരാടുുു
മൊണതുു് തംബുരു ഭ
വനിൽ ജി.മോഹന
ൻ(57)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:
കുരലാകുമാരി. മെൻ:
മിഥുൻതമുുുര.ു

ഡി.ജശയനദ്്്ൻ
നനയുുാറുുിൻെര: െമുെി
ൻമൊടുമണമതുുടുുതു്ു
വീടുുിൽ ൈി.ജമയശദുുുൻ
(70)അനുുരിചുുു.ഭാരയുടി.
വിജയമുു.മകുുൾ:ഷാജ
ൻ,ജീന.മരുമകുുൾ:എ
സ.് മദവിലാൽ, എൽ.
ആരാറാണി.

സി.പത്്ാവെി
നവളുുറട:മചുുവിളാെം
െരയകുുുാടുുുവിള അജി
തുഭവനിൽവിമുകുുഭട
ൻ രമരതനായ തങുുപുു
നുുു ഭാരയു സി.രതുുാവ
തി(78)അനുുരിചുുു.മകുു
ൾ:രാജൻ,ഉഷ,മോഭ,
രമരതനായ അജിതുു്.
മരുമകുുൾൈി.ചശദുുുിെ,
ആർ. സുമരശദുുുൻ, നെ.
ജി.തമുുി.

ക്ഷണ്ൻ
നൊവുുര:നതറുുാലി-നന
ടുവനുുുർമോൈിൽഐ
രുർ വീടുുിൽ കുഷണ്ൻ
(74) അനുുരിചുുു. സം
സെ്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
തുരുതുു് രാണുുൻകുടി
രാനുു.മകുുൾ:സുനിത,
സുധീഷ.്മരുമകുുൾ:രാ
മജശദുുുൻ,ശരുീത.ു

മറിയക്്്ട്്ി
വാഴകുുുളം: നവളുുാപുുി
ളുുിൽ രമരതനായ ചാ
മുകുയുനട ഭാരയു മറിയ
കുുുടുുി (93) അനുുരിചുുു.
സംസെ്ാരംഇനുു്11നു
വാഴകുുുളംനസു്ുുമോർ
ജു നോമോന രളുുിയി
ൽ.വാഴകുുുളംകുനുുതു്ു
കുടംുബാംഗമാണുരമര
ത.മകുുൾ:മബബി,മോ
സിലി, ഓമന, മോർജ,ു
റാണി,മോയി.മരുമകുു
ൾ: കുഞുുുഞുു്, ലുയി
സ,്ചാമകുുചുുൻ,മോളി,
മോസഫ,ുമമരി.

മ്ല്്ൻ
വടകുുാമചുുരി: മോനുു
ലുുുർ മുളകുുൽ മുലുുൻ
(83) അനുുരിചുുു. സം
സെ്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
ൊളി. മകുുൾ: നളിനി,
ശരുദീരൻ.മരുമകുുൾ:ഉ
ണുുികുഷണ്ൻ,ശരുസീദ.

എം.ഐ.രാമക്ഷണ്ൻ
കുതുുാടുുുകുളം: മമടുുും
പുറതുു് (എകുുാലയി
ൽ) എം.ഐ. രാമകു
ഷണ്ൻ (88) അനുുരി
ചുുു. സംസെ്ാരം ഇനുു്
രാവിനല11നുവീടുുുവള
പുുിൽ. ഭാരയു: കുറിചുുി
തുുാനം തടിയിൽ െമ
ലാകുുി.മകുുൾ:വിജയ
ൻ, ജയൻ, കുസുമം,
വിജയ.മരുമകുുൾ:ലീ
ന,ബീന,തമുുാൻ,ഗം
ഗാധരൻ.

കെ.വി.വർഗീസ്
രറവുർ: മുൻ വസനി
െൻ നൊചുുാൽ മൊടുു
യകുുുൽ നെ.വി. വർഗീ
സ്(85)അനുുരിചുുു.സം
സെ്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
എൽസി.മകുുൾ:സുനി,
സുനിൽ (ബഹറ്ിൻ),
സുനിത (മനവൽ മബ
സ)്, സഞജു,ു സമുതു
ഷ.് മരുമകുുൾ: ബാബു
(ബിസിനസ)്, തങുുചുുൻ
(മെരളവിഷൻ),മോമ
സ് (എകസു.് മിലിടുുറി),
മഹമ (ബഹറ്ിൻ), നജ
ഫനു.

െർ്്മലി
വവപുുിൻുു: കുഴുപുുിളുുി
നചറുവവപുു് ചിമറുുതുു്
രമരതനായ മോർുുജി
നുുു ഭാരയു  െർുുമലി
(80)അനുുരിചുുു. മകുു
ൾുു: സമുതുഷ,്സമോ
മി,  മോൺുുസൺുു,  എ
ൈിസൺുു,  ആനറുി .  മ
രുമകുുൾുു:  ഷീബ, സി
നുുു, ബിനുുു,  രമരത
നായമോമസ.്
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ചനദ്്്ിെ
കുനുുംകുളം: നചറുവ
തുുാനിമൊരങുുതുു്ര
മരതനായനാരായണൻ
ഭാരയുചശദുുുിെ(82)അനുു
രിചുുു. മകുുൾ: രരിധര
ൻ, സുകുമാരൻ, അം
ബുജ,ലളിത,ശരുൊരൻ,
ദിമനരൻ, ഷാജി,  സു
ധീർ,സുനിൽ,സിനുുു.
മരുമകുുൾ: മൊമള, ഗീ
ത,രവി,ജയരാജൻ,മോ
ഷന്ി,രജിത,രമയു,ഷീന,
നീത,ുശരുദീപു.സംസെ്ാ
രംനടതുുി.

ജയദാസൻ
മാള:വലിയരറമുു്മമപുു
രിയാരതുു് ജയദാസൻ
(55 )അനുുരിചുുു.ഭാരയു:
ജയ.സംസെ്ാരംഇനുു്
രാവിനല10നുെശരുമശുു
രിനൊതുശമുരാനതുുി
ൽ.

ശമരി
മനനുകുടി: അരിമുുുർ
രാവറടുുികുുാരൻരമരത
നായ മോനപുുൻ ഭാരയു
മമരി (83) അനുുരിചുുു.
സംസെ്ാരംഇനു്ുരാവി
നല ഒൻരതിനു മെൻ
വഷജനുുു വസതിയി
ൽ നിനുുാരംഭിചുു് മന
നുകുടി നസുു്ു മോസ
ഫുരളുുിയിനലശുശരുുഷ
െൾകു്ുമരഷംഅരിമുുു
ർനസു്ുുആുുുണീസ്ര
ളുുി നസമിമതുുരിയിൽ.
മകുുൾ:നജയസുൺ,നബ
നുുി,നഷർളി,മോബി,മാ
ർടുുിൻ, വഷജൻ, മോ
ളി, ജീമോ. മരുമകുുൾ:
ബീന,ഷീന,മോയ,ുമോ
സന്ി, വിൻസി, ജാൻ
സി,മോസമ്ോൾ.

അബ്്്ൽഅസിസ്
കുനുുിമുകുട:ുമൊടിയാ
ടുു് െിഴമകുുതിൽ അബുുു
ൽ അസിസ് (90) അ
നുുരിചുുു. ഭാരയു: നബീ
സ ബീവി. മകുുൾ:
വസനുലാബിദീൻ
(നെമിയ മശുടമൈഴസു,്
കുനുുിമുകുട)ു,താജുദീ
ൻ, െമറുദീൻ (ബിസി
നസ്),അൻസാരി(കു
ഷിവകുപുു് ),ജലാലുദീ
ൻ ഫസലുദീൻ (എ
ഫഎുസിടി), സബുറാ
ബീവി. മരുമകുുൾ: അ
ലീമതുു്, ഹസീന ബീ
വി,രാരീഷാബീവി,റംല
തു്ു,ഹസീന,ഷിഫ.

വത്്ല
തിരുവാങുുുളം: മാമല -
െകുുാടു നതരുവിൽരടി
കുുൽ ൊർതുുിമെയ
നുുു(മണി)ഭാരയുവതുു
ല(60)അനുുരിചുുു.മെ
ൾ:ശരുീകുുുടുുി(മനഴസു്മാ
കസു്മോസര്ിറുുൽ,ൈ
ൽഹി).സംസക്ുുാരംന
ടതുുി.

െലയ്ാണി
മചർതുുല:െണിചുുുകുള
ങുുരരമരതനായതതുു
കുളങുുര നൊചുുുമവലു
വിനുുു ഭാരയു െലയുാണി
(99)അനുുരിചുുു. സംസ്
ൊരം നടതുുി. മകുുൾ:
രിവാനദുുൻ, രഘുവര
ൻ,രമരതരായബാബ,ു
നളിനി.മരുമകുുൾ:ഗിരി
ജ,സുരീല,രമരതരായ
ഓമന,െരുണാെരൻ.

ൊർത്്ിശെയൻ
മചർതുുല:റിടുു:വിമലുുജു
ഓഫീസർ രടുുണകുുാടു
രചുുായതുു്11-ാംവാർ
ൈിൽ മുണുുുചിറയിൽ
സി.ൈി ൊർതുുിമെയ
ൻ(84)അനുുരിചുുു.ഭാ
രയു:  രമരതയായ തങുു
മുു.മകുുൾ: ശരുിയബാ
ബു (അധയുരിെ എ
ചുു്എസ്എസ,് െണുുമം
ഗലം), ശരുരാനുു്.നെ(
െിൻൈർമോസപ്ുുിറുു
ൽ, മചർതുുല). മരുമ
കുുൾ:ബാബുടി.എൻ
(ഇറിമഗഷൻൈിപുുാർ
ടുു്നമുു്ു, കുറുപുുനുുറ),
രശമുി ശരുരാനുു് (അ
ധയുാരിെ എസ.്എൻ.
ജി.എം മൊമളജ,ു വള
മംഗലം).

അനിൽക്മാർ
നനയുുാറുുിൻെര:ഊരുടുു
മുുലം ഇടതുുറ കുനുുാ
ലംവിളവീടുുിൽഅനിൽ
കുമാർ(60)അനുുരിചുുു.
ഭാരയു:രമണി.

സെീഷ്ക്മാർ
നവളുുറട:നരരുങുുടവിള
ശരുീറാമിൽസതീഷ്കുമാ
ർ ((48)അനുുരിചുുു. ഭാ
രയു: ലത. മകുുൾ: ശരുീവി
ഷണ്,ുശരുീറാം.

അംബിൊശദവി
നവളുുറട: ചായമുുകുടുുു
മൊണംെളതുുറയകുുു
ൽ നെ.എൽ. ഭവനിൽ
കുഷണ്ൻനായരുനട
ഭാരയു അംബിൊമദവി
(64) അനുുരിചുുു. മകുു
ൾ: മലഖ, രമരതയായ
െല.

ശോസഫ്ശസവയ്ർ്്
അങുുമാലി: െറുകുറുുി
നൊരടുുികുമനുുൻുു മോ
സഫുമസവയുർുു (72)അ
നുുരിചുുു.സംസെ്ാരംന
ടതുുി. ഭാരയു: ലീന. മകുു
ൾുു:സുഗുണ(െീഴമുാട)ു,
സമുതുഷ് (സൗദി അ
മറബയു).മരുമകുുൾ:സാ
ജ,ുനജസി.

ശമരി
രറവുർ:അമുുാടുു്മമരി
(74)അനുുരിചുുു.സംസ്
ൊരം നടതുുി. ഭർതുുാ
വ:ു രമരതനായ ചാ
മുക.ുമകുുൾ:മിനി,നി
മുുി,ഷിമുുി,ശഗുീഗർ,മമോ
ജ.ു മരുമകുുൾ: സതീഷ,്
നബനുുി,ആൻസി.

ചനദ്്്ൻ
ഹരിപുുാട:ുൊർതുുിെപുു
ളുുിനവടുുുമവനിമണിഭ
വനതുുിൽ ചശദുുുൻ
(71)അനുുരിചുുു. സം
സക്ുുാരംനടതുുി.ഭാരയു:
സരസമുു. മകുുൾ: ജയ
രാജ,ുജയശരുൊശ.ുമരുമ
കുുൾ:സനുുുയ,സംഗീത.

ആലിമ്ഹമ്്ദ്
മതഞുുിപുുലം: നചനകുു
ലങുുാടിപുറകുുാടു്ുആലി
മുഹമുുദു (ബാബുഹാ
ജി-72)അനുുരിചുുു.
ഭാരയു:െദീജ.മകുുൾ:ഹ
ബീബ, നസീറ, ജാഫർ
സാദിഖ,ു നൗഫൽ, അ
ബുദുൾ ഹനുുാൻ, അ
ബു തവുാഹിർ, അബുദു
ൾഹെീം,ഫാതുുിമഹ
നുു. മരുമകുുൾ: അബു
ദുൾ സമദ(ുരടികുുൽ),
മുഹമുുദുബഷീർ(ചാലി
യം), ഷംന(മുണുുിയം
ൊവ)ു, റിഷാന(െടലു
ണുുിനഗരം).

മാധവിഅമ്്
മൊകുുലുുുർ: ൊറലാ
നപുുയിലിനലമതവർെ
ണുുി മാധവിഅമുു (95)
അനുുരിചുുു.മകുുൾ:മാധ
വൻനായർ,കുടുുിനാരാ
യണൻ നായർ, ചിരു
മതയികുുുടുുി അമുു, ജാ
നെിഅമുു,ൊർതയുായ
നി അമുു, രമരതനായ
ഭാസെ്രൻനായർ.മരു
മകുുൾ: നളിനി, രതുുി
നി,രതുുിനി,മോരാല
ൻനായർ,രമരതരായ
മെളുകുുുടുുിനായർ,രാ
ഘവൻ നായർ.

മാലെി
ആലുവ: മോടുുകുുാടുുുെ
ര മാലതി നിവാസുുിൽ
രി.യ.ുതമുുി(റിടുു:സീനി
യർഅഡമുിനിസമ്ടറുുിവു
അസിസുുുുുു്ു-ആമോഗയു
വകുപു്ു)യുനടഭാരയുമാല
തി(84)(റിടുു:നഹൽതുു്
സുപുുർവവസർ - ആ
മോഗയുവകുപുു് )അനുു
രിചുുു. സംസെ്ാരം ഇ
നുു്10നുയുസിമൊനള
ജുടിഎൻഎസ്സമ്രാ
നതുുിൽ.മകുുൾ:രരി
കുമാർ (യുഎഇ), രാ
നുുകുമാർ(യുഎഇ).മ
രുമകുുൾ:മരഖരരികു
മാർ,സിനുുുരാനുുകു
മാർ. തുപുുുണിതുുുറ
ൊരുളിൽകുടംുബാംഗ
മാണു രമരത. അങുുമാ
ലി എൽഎഫു ആശുര
ശതുിയിൽ സുകുുിചുുിരി
കുുുനുുമുതമദഹംരാവി
നല10നുമനനരസമ്രാ
നതുുിമലകുുാണു എ
തുുികുുുനുുത.ു

ശോണ്്ശോയി
വവപുുിൻുു:മുനമുുംഅറ
യകുുുൽുുമോൺുുമോയി
(75) അനുുരിചുുു. ഭാരയു:
മബബി. മകുുൾുു: നജ
യബുി,നയബുി.മരുമകുു
ൾുു: നമൽുുവിൻുു, ൈയണ
സു്ുുു.

എം.കെ.പാത്്്മ്്ബി
െമകുാുടി:മമാരികുുരകു
വിൽ എം.നെ. രാതുുു
മുുബി(78)അനുുരിചുുു.ഭ
ർതുുാവു:രമരതനായഇ
മുുിചുുിമൊയടുുി.മകുുൾ:
മമുുദുമൊയ, അമീർ, മു
ജീബു(എൻസിരിമണുു
ലംനസശെുടുുറി),സിറാജു
ദുുീൻ,അഷ്റഫു,ബഷീർ,
നസീർ, ആയിഷകുുുടുുി,
സുവബദ,റസീന.മരു
മകുുൾ: മമുുദു, സലീം,
വമമുന,സാഹിറ,സമീ
ദ, സൽമതുു്, ഹസീന,
രമരതനായ വസന
ബി.

അബ്്്
ചുളുുിപുുാറ: കുർമുുതുു്
മുഹമുുദുകുടുുിയുനടമെ
ൻ അബുുു(50) അനുുരി
ചുുു.മാതാവുനഫീസമാ
ടുുാൻപുകുുിപുുറമു്ു.ഭാരയു
സുവലഖ. മകുുൾ: ജം
ഷീർ, ജംഷാദു, ജാബിർ,
നസീബജാസമ്ിൻ.മരു
മെൻ: വഫസൽ നത
യുുാല. സമോദരങുുൾ:
നാസർദമുുാം,ഹവസ
ൻ, ഷൗെതുു്( ഇരുവ
രംു ബാംഗുുുർ), ആസയു,
സുവലഖ,ഹാജറ,നുർ
ജഹാൻ

സ്മാംഗിയമ്്
ആലശരു:സതീസദനംര
മരതനായ ദാമോദര ര
ണികുുരുനട ഭാരയു സു
മാംഗിയമുു (ആരാടുുിയ
മുു,ചമുുകുുരവിലങുുിയി
ൽെിഴമകുുതിൽകുടംു
ബാംഗം-85)അനുുരിചുുു.
സംസെ്ാരംഇനു്ുരാവി
നല10നുവീടുുുവളപുുിൽ.മ
കുുൾ:നെ.ൈി.സുധാെ
രൻ(റിടുു.നശുൊഫ.ബിഷ
പുു് മുർ മൊമളജു മാമവ
ലികുുര),വി.ൈി.മധുസു
ദനൻ നായർ ( എം.എ
സ് ൊറുുറുുിങു സർവീസ്
ആലശരു), മോ. ൈി സ
തീമദവി(അഷുുരദി,നവ
ങുുാനുർ, തിരുവനനുു
പുരം), എസ.്ൈി. സതീ
രൻനായർ(ചീഫുസബു
എൈിറുുർ മാതുഭുമി,
മൊടുുയം), സിനുുു എ
സ് രണികുുർ. മരുമകുു
ൾ: വിമോളിൻ (െള
രി,നവളുുാപുുാട,ു രാലാ),
ലതഎംനായർ(മണുുി
ൽ, ചാതുുൻതറ), പുർ
മണനുുു(റവനയുുവകുപു്ു,
െലകുമശുടറു്ുമൊടുുയം-വു
ദുുാവനം,നനടുങുുുനുും),
അൈവു. രി.നെ ശരുതാര
ൻ രറമവലിൽ (െണുുാ
ടി,ആലപുുുഴ).

എഡിസൻ്്
നവളുുറട:നരരുങുുടവിള
രഴമലമലചുുരി വ ു പു
തുുൻുുവീ ടുുി ൽുു എൈി
സൻുു (55 സബു ഇൻ
സന്രകറുുുർ  സിആ
ർുുരി എഫ,ു  രളുുി പുുു
റം)അനുുരിചുുു. ഭാരയു :
അജി തകുമാരി .  മ കുു
ൾുു:   അഖിൽുു,  അചുുി 
ത.

പി.ആർ.ശോണിയ
വവകുും: രടിഞുുാനറ
നട(മൊടുുപുുാ ടം)  രി വ
ശരുസാദതുുിൽരമരത
നായനജയിനുുുഭാരയു
രി . ആർ.  മോണിയ
(48)  അനുുരി ചുുു.
വവകുും  മൊടതി യി 
നല അഭി ഭാ ഷെയാ
യിരുനുുു.
സംസെ്ാരം നടതുുി. മ
കുുൾ:രിവഗംഗ,രിവര
ങുുരൻ.

മീനാക്്ിഅമ്്
മചർതുുല: സിഎംസി
19-ാംവാർഡുെളതുുിൽ
രറമുുിൽ രമരതനായ
മവലായുധെർതുുാവി
നുുു ഭാരയു മീനാകുുി
അമുു(95)അനുുരിചുുു.
സംസ്കുുാരം വീടുുുവള
പുുിൽനടനുുു.മോവിദുു
രണികുുർ,മബബിജി. 
നായർ. രമരതയായ
സതി കുമാരി, രമരത
യായ ബാബ.ു മോമ
മരഖര രണികുുർ, ഉ
ഷാമദവി. മരുമകുുൾ:
രമരതയായ ഗിരിജമുു,
മോരിനാഥൻ നായർ,
രമരതയായവി.ജയകു
മാർ,ഇദുുിരാബാബ,ുജ
യശരുീ,മധുസുദനൻനാ
യർ.

മറിയാമ്്
അങുുമാലി: താവളപുുാറ
അതുുിയകുുുകുുുഴിരമര
തനായമാതുുുകുുുടുുിയു
നടഭാരയുമറിയാമുു (79)
അനുുരിചുുു.  സംസ്ൊ
രംഇനുു്രതുുിനുതവള
പുുാറനസു്ുുമമരീസ്യാ
മുകുബായ രളുുിയിൽ.
മകുുൾ:ഷാജി,വബജ,ു
ജിജു . മരുമകുുൾ :നജ
സി,ഷിജി,മിനി.

മാെയ്്വർക്്ി
അങുുമാലി:റിടുു. ശടുാവൻ
കുർ റമോൺസ് നൈ
രയുുടുുിസുശരുണു്ുമോർദുു
നാപുരം ചിറുുിനപുുിളുുി
മാതയുു വർകുുി (89) അ
നുുരിചുുു.സംസ്ൊരംഇ
നുു്രതുുിനു മോൺദി 
ബാപുുിസു്ുുുരളുുിയിൽ.ഭാ
രയു: മമയകുുുാടു അരീ
യകുുുൽ ഏലയുാകുുുടുുി. മ
കുുൾ:മോയുസൺ(റിടുു.
(അധയുാരെൻ,ജമാഅ
തുു്എചുു്എസഎ്സ,്ത
മണുുകുുാട)ു, ഷാജി (നെ
എസഇ്ബി സബു എൻ
ജിനീയർ), വഷനി
(നസുു്ു നസബാസുുുുുയൻ
സ് എചുു്എസഎ്സ,് കു
റുുികുുാടു ), വഷജി(യു
എസഎ്), മോൺസൻ
(സീനയം മറുുുുഴസു,് ൊ
ലടി ), മോബിൻ (ഓ
സമ്ശുടലിയ).മരുമകുുൾ:
ബീന(മാർഏലയുാസ്എ
ചു്ുഎസ്എസ,്മൊടുുപുുടി
),ലിജി(നസനറുുമമരീസ്
എൽരിഎസ,്തുറവുർ
),മൈവീസ്(റിടുു.എംൈി,
കുറുുികുുാടു ഫാർമമഴുസ്
സഹെരണബാങു്ു),നജ
യസുൺ (യുഎസഎ്),
അമുത(ഓസമ്ശുടലിയ).

നവളുുറട:ആറുുിൽകു
ളികുുാനിറങുുിയ യു
വാവു െയതുുിൽ മു
ങുുിമരിചുുു. നവങുുാ
നുർ വവഷണ്വ
തുുിൽ രമരതനായ
രരിധരൻനായരുനട
യംുസുധയുനടയംുമ
െൻരംഭുഎനുുുവി
ളികുുുനുു വവരാഖു
(20) ആണു മരിചുുത.ു
രനിയാഴചു ഉചുുെഴി
ഞുു് െീഴാറുർ കുറുുി
യായണികുുാടുരാസത്ാംകുഴിെട
വിൽവചുുായിരുനുുുസംഭവം.വീടുുി
നലബനുുുകുുളായരണുുുകുടുുിെനള
യംുകുടുുിസമീരതുുുളുുആറുുിനല
െടവിൽകുളികുുാൻമൊയതായി
രുനുുു. കുടുുിെനള െരയിൽ ഇരു
തുുിയമരഷംെടവിമലകുുിറങുുിയ
വവരാഖു അരരിചിതമായ െയ
തുുിൽനരടുെയായിരുനുുു.നീനുു
ൽ
വരമിലുുായിരുനുുവവരാഖുമുങുുി
തുുാഴുനുുതുസമീരതുുിൽമീൻരി
ടികുുുെയായിരുനുുവരുനടശരുദുുയി

ൽനരടുുു. ഇവർ അറി
യിചുുതിനന തുടർനുു്
സുുലനതുുതുുിയആ
രയുമകുുടു നൊലീസംു
നാടുുുൊരംു മചർനുു്
വവരാഖിനന െര
നകുുതുുിചുുുനരരുങുുട
വിള ശരുാഥമിെ ആ
മോഗയുമെശദുുുതുുിലംു
തുടർനുു്നനയുുാറുുിൻ
െരജനറൽആശുര
ശതുിയിലംു എതുുിചുുു
നവങുുിലംു ജീവൻ ര

കുുികുുാനായിലുു.മജുയഷഠ്സമോ
ദരൻവിഷ്ണുരണുുരമാസംമുൻ
പുഹുദയാഘാതംമുലംമരണമട
നപുുടുുതിലുണുുതായ വിഷമങുുൾ
ൊരണം വവരാഖംു അമുുയംു
കുറുുിയായണികുുാടുളുു  ബനുുു
വീടുുിൽതാമസിചുുുവരുെയായിരു
നുുു.മൊസുു്ുുമോർടുുംനാതുുിയമു
തമദഹം ഇനുുനല ഉചുുമോനട ബ
നുുുകുുൾ ഏറുുുവാങുുി മോകുു്
നൌൺ നിർമദരശരുൊരം തിരു
വനനുുപുരംരാനുുിെവാടതുുിൽ
സംസക്ുുരിചുുു.

ക്ളിക്്ാനിറങ്്ിയയ്വാവ്
ആറ്്ിൽമ്ങ്്ിമരിച്്്

വവശാഖ്

ജനറൽവാർത്്െൾ
േച്്ക്്റിക്്്ഷി:
സംശയനിവാരണത്്ിന്ഹരിതപകരളം
മിഷൻഫെയസ്ബ്്ക്്്ലൈവ്
തിരുവനനുുപുരം:വീടുുിൽ വമമശുൊ ശഗുീൻകു
ഷി,രചുുകുുറികുഷിതുടങുുിയവനചയുുുനുുവർകു്ു
സംരയനിവാരണതുുിനായിഹരിതമെരളംമി
ഷൻനഫയസുബ്ുകു്ുവലവുസംഘടിപുുികുുുനുുു.
ഇനു്ുവവെിടു്ുനാലുമണിമുതൽഅഞുുുമണി
വനരയാണുവലവ.ുവമമശുൊശഗുീൻകുഷി,രചുു
കുുറികുഷിഎനുുിവയുമായിബനുുനപുുടു്ുവിതു്ു
തയുുാറാകുുൽ,കുഷിനചമയുുണുുവിധം, വളശരു
മോഗംതുടങുുി
എലുുാ ൊരയുങുു
ൾകുുുംവിരദമാ
യ സംരയനി
വാരണംഹരിത
മെരളം മിഷനി
നല ൊർഷിെ
വിദഗധുർ നൽ
കംു.
facebook.com/harithakeralamissionമരജുസദുുർ
രിചുു് വലവു ൊണാവുനുുതാണ.ു നൊമോണ
കുുാലതുു്വീടുെളിൽരചുുകുുറികുുുഷിനചയുുണ
നമനുുമുഖയുമശനുുുിയുനടആഹവുാനനതുുതുടർനു്ു
ഇതിനായുളുുെർമുുരരിരാടിെൾമറു്ുവകുപുുുെ
ൾനുകുപുുംഹരിതമെരളംമിഷനംുആവിഷെ്
രിചുുിരുനുുു.വിവിധജിലുുെളിൽഇതിനുളുുമതുു
രവംുസംഘടിപുുിചുുിടുുുണു്ു.ഇവയകുു്ുനലുുശരുതിെ
രണമാണുലഭിചുുുവരുനുുത.ുഇതുമായിബനുുനപുു
ടു്ുകുഷിനചയുുുനുുവരിൽനിനുുുംസംരയനിവാര
ണതുുിനായുളുുനിരവധിമോൺമൊളുെൾല
ഭികുുുനുുുണു്ു.ഇമതതുുുടർനുുാണുവലവുസംഘ
ടിപുുികുുാൻതീരുമാനിചുുനതനു്ുഹരിതമെരളംമി
ഷൻഎകസുിെയുുടുുീവുവവസ്നചയർമരഴസുൺ
മോ.ടി.എൻ.സീമഅറിയിചുുു.

ൊസർുുമോഡ:ു  മംഗളുരു അ
തിർുുതുുി തുറകുുിനലുുനുു നില
രാടിൽുുഉറചു്ുെർുുണാടെമുഖയു
മശനുുുിബി.എസ.്നയദയുുരപുു.ൊ
സർുുമോഡുസുുിതിഗൗരവതര
നമനുുുംമോഗിെനളമംഗളുരു
വിമലകുു് ശരുമവരിപുുികുുാൻുു
ബുദുുിമുടുുുനണുുനുുും നയദയുുര
പുുവയുകുുമാകുുി.സുുിതിഗുരു

തരമായതിനാൽുു അതിർുുതുുി
തുറകുുുനുുതു െർുുണാടെയി
നലജനങുുളുനടസുരകുുയകുു്ു
ഭീഷണിയാണ.ുകുടുുതുുിൽുുമോ
ഗിെൾുുഉമടുുഎനു്ുതിരിചുുറി
യാൻുു െഴിയിനലുുനുുും അതി
ർുുതുുി അടചുുതു മുൻുുെരുതലി
നുുുഭാഗമായിടുുാനണനുുുംമെ
രളവുമായുളുു നലുു ബനുു

നതുു ഇതു ബാധികുുിനലുുനുുും
നയദയുുരപുുരറഞുുു.നജൈിഎ
സ്മദരീയഅധയുകുുൻുുഎചുു്.
ൈി.മദവഗൗൈയകുു്ുഅയചുുമ
റുരടികുുതുുിലാണുമുഖയുമശനുുുി
ഇകുുാരയുംവയുകുുമാകുുിയത.ു

ൊസർുുമോഡുഅതിർുുതുുി
തുറനുു്നൊടുകുുണനമനുുാവ
രയുനപുുടു്ുമദവഗൗൈനയദയുുരപുു

യകുു്ുെതുുയചുുിരുനുുു.വിഷയ
തുുിൽുു ഇടനരടുു് അതിർുുതുുി
രാതെൾുുഅടിയനുുരമായിതു
റകുുണനമനുുാവരയുനപുുടുു്മനര
നതുുരണുു്തവണമുഖയുമശനുുുി
രിണറായിവിജയൻുുശരുധാനമ
ശനുുുികുു് െതുുയചുുിരുനുുു. എ
നുുാൽുു രാത തുറകുുാൻുു െ
ർുുണാടെതയാറായിരുനുുിലുു.

കർണാടകഅതിർത്്ി:
നിലപാടിൽഉറച്്്യെദയ്്രപ്്

സവ്ന്്ംലേഖകന്്
ൊസർുുമോഡ:ു െർുുണാടെയു
നടഅതിർുുതുുിഅടചുുുളുുരിടി
വാരിതുടരുനുുതിനിനടചിെി
തുു െിടുുാനത ഇനുുനല രണുു്
മരണം. ഇമോനട വിദഗദുുു
ചിെിൽുുസ െിടുുാനതയുളുു മ
രണംഒൻുുരതായി.തുമിനാടു
സവുമദരിയുസഫു(55),നോ
സങുുടിസവുമദരിരുശദുപുു (51)
എനുുിവരാണു ഇനുുനല മരി
ചുുത.ുയുസഫിനനനനചുു്മവ
ദനനയതുടർുുനുു് ഉപുുളയിനല

കുുിനികുുിൽുു എതുുിനചുുങുുി
ലംു വിദഗദുുു ചിെിതുുകുുാ
യി മറുു് ആശുരശതുിയിമലകുു്
നൊണുുുമൊൊനായിരുനുുു
നിർുുമദരം. നൊണുുുമൊകു
നുുതിനിനട ആയിരുനുുു മര
ണം. ഹുമശുദാഗ ബാധിതനാ
യിെഴിഞുുകുമറൊലമായി
ചിെിതുുയിലുമായിരുനുുു
നോസങുുടിയിനലരുശദുപുു.െ
ർുുണാടെ അതിർുുതുുി ശഗുാമ
തുുിലാണുരുശദുപുുയുനടവീട.ു
ഇവിനടനിനുു് എടുുുെിമോമീ

റുുർുു മാശതും അെനലയായിരു
നുുുഅമദുുഹംചിെിതുുമതടി
യിരുനുുആശുരശതുി.എനുുാ
ൽുുഅതിർുുതുുിഅടചുുമോനട
ചിെിതുുതുടരാൻുുസാധിചുുി
ലുു.ഇനുുനലമോഗംമുർുുചുുിചുു
മോനട മംഗളുരുവിമലകുു്
മൊനയങുുിലംു അതിർുുതുുി
െടതുുിവിടുുിലുു. തുടർുുനുു് തി
രിചുു്ഉപുുളയിനലആശുരശതുി
യിൽുു എതുുിനചുുങുുിലംു ജീവ
ൻുു രകുുികുുാനായിലുു. െ
ർുുണാടെഅതിർുുതുുിഅടചുു

തിനനതുുുടർുുനുു്ൊസർുുമോ
ഡുചിെിതുുലഭികുുാനതമരി
ചുുവരുനടഎണുുംഒൻുുരതായി
ഉയർുുനുുു.അമതസമയം മെ
രള-െർുുണാടെ അതിർുുതുുി
യായ തലപുുാടി നചകുു് മൊ
സുു്ുു തുറകുുാനാെിനലുുനുു് െ
ർുുണാടെമുഖയുമശനുുുിബി എ
സ്നയൈിയുരപുുആവർുുതുുി
ചുുു.െർുുണാടെംഅതിർുുതുുി
അടചുുതുമായി ബനുുനപുുടുു
മെസ് നാനള സുശരുീംമൊട
തിരരിഗണികുുും.

ചിെിത്്െിട്്ാകെൊസർശോട്്്ഇന്്കലരണ്്്മരണം

facebook.com/harithakera
lamission
പേജ്സന്്ർശിച്്്
ലൈവ്കാണാവ്ന്്താണ.്

റിയാദിൽ
കൊവിഡ്ബാധിച്്്
മലപ്്്റംസവ്ശദരിമരിച്്്
മതഞുുിപുുലം: നൊമോ
ണമോഗലകുുണങുുളു
മായിഅഞുുുദിവസംമു
മുു്റിയാദിനലസൗദിജ
ർമുുൻആശുരശതുിയിൽ
ശരുമവരികുുനപുുടുു മല
പുുുറംജിലുുയിനലനരരു
വളുുുരിൽതാമസൊര
നായ നചമുുാടു സവുമദ
രി നടമുുൽ പുതിയെ
തുു് സഫുവാൻ (41) മ
രിചുുു. രനിയാഴചു രാ
ശതുി 9.30നായിരുനുുു മരണം. ര
നിയംു നോണുുമവദനയുമായി
സൗദി ജർമൻ ആശുരശതുിയിൽ
എതുുിയ സഫുവാനു നൊവിഡു
സുുിരീെരിചുുതുെഴിഞുുനവളുുി
യാഴചു വവകുമുനുരമാണ.ു എ
നുുാൽഹുദയാഘാതമാണുമരണ
ൊരണനമനുുാണുശരുാഥമിെവിവ
രം.

റിയാദിൽവശുൈവറായിമോലി
നചയുുുനുു സഫുവാനുുു ഭാരയു രാ
ണമുചുരി ഖമറുനുുീസ ഇകുുഴി
ഞുു മാർചുു് എടുുിനാണു നാടുുി ൽ
നിനുുുംസദുുർരെവിസയിൽറി

യാദിൽ എതുുിയി
രുനുുു. രമരതരായ
നെ.എൻ.രി. മുഹ
മുുദ,ുഫാതുുിമദമുു
തിെളുനട മെനാ
ണു സഫുവാൻ. അ
നീസ,് ഷംസുദുുീ ൻ,
അബുുുൽസലാം,ഇ
ലയുാസ,് മുസത്ഫ,
റിസ്വാൻ (ദുബാ
യ)ു, ലുഖുമാൻ (ഖു
ൻഫുദ), വസഫു

നുുിസ, ഹാജറ, ഷംസാദ,ു ഖദീജ,
ആതിഖഎനുുിവർസമോദരങുു
ളാണ.ു

ഭാരയുഖമറുനുുിസകുുുംസമാന
മായമോഗലകുുണങുുൾഉളുുതാ
യിഅറിഞുുതിനനതുടർനുു്ആ
മോഗയു മശുനുുാലയതുുിനുുു എമർ
ജൻസി സർവീസിൽ അറിയിചുു്
ആശുരശതുിയിൽ എതുുികുുാനു
ളുു നടരടിെൾ സവുീെരികുുുനുു
തിനിനടയാണു സഫുവാനുുു മര
ണംസംഭവിചുുിരികുുുനുുത.ുറിയാ
ദു നചമുുാടു അമോസിമയഷനുുു
സജീവശരുവർതുുെനായിരുനുുു.

സഫ്വാൻ

കൊടിച്്ി
അടുർ:പുതുമരരിഭാ
ഗം പുലിമല ചരുവിള
യിൽ രമരതനായ
നൊടിയനുുു ഭാരയു
നൊടിചുുി  (74) അനുു
രിചുുു.സംസെ്ാരംനട
തുുി .  മെൾ: തങുുമണി.
മരുമെൻ:രമരതനായ
മോമൻ.

ശോരാമ്്
മോടുുഭാഗം:കുമുനുൽ
മശുഗസ് വി ലുുയി ൽ ര
മരതനായ എം. എ.  വ
ർഗീ സി നുുുഭാ ര യു മോ
രാ മുു (91 )  അനുുരി 
ചുുു. 

മറിയാമ്്
മാരാമൺ: രാലകുുുനുു
തു്ുൌമങുുലിൽ(റിവർ
വയു)ു രമരതനായ രി.
ടി.മോർജിനുുുഭാരയുമ
റിയാമുു (94) അനുുരി
ചുുു. സംസെ്ാരം നട
തുുി.   തിരുവലുു ഇല
ഞുുിമുടുുിൽ െണുുതുുി
ൽകുടംുബാംഗമാണ.ു

ടി.കെ.നര്ീധരൻ
തിരുവലുു: ഇരുനവളുുി
ശരു ഉഴതുുിൽ ടി. നെ.
ശരുീധരൻ(നൊടിയൻ–
94) അനുുരിചുുു. ഭാരയു:
സമോജിനി.മകുുൾ:ര
മരതനായ ഒ.എസ.് വി
ജയകുമാർ,ഒ.എസ.്ഓ
മന,സുരീല,ഒ.എസ.്ര
മമശുകുമാർ.

ചനദ്്്വല്്ി
മോതിരവയൽ: ഉരുൾ
വാഴകുുാലായിൽ ശരുനി
വാസനുുു ഭാരയു ചശദുുുവ
ലുുി(78)അനുുരിചുുു.



ഇൻഫോ 9TSR / KKD 2020ഏശപ്ിൽ6തിങ്്ൾ

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയ്താമത്രസായനം

ഓർമ്്രക്്ിവർദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ികളിടേപഠനകവകല്്്യ
ങ്്ൾമാറന്്്്.
ശപ്ായത്്ിന് അനസ്രിച്്്

തെിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
വയ്തയ്ാസം വരത്്്ി രരീരം
അഴകള്്്താക്്ിമാറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർൂപേദ
ഔഷധശാല ഉലപൂനൂൂം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ശര്ാനനറ്്്സ്്ാബക്ൾ
Sqft65രപ്യക്്്്
നകരളത്്ിൽ

എവിടടയം്എത്്ിച്്്
ടൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങൂ
നെറൂൂീരിയൽസ്

ഈറേജിൽ
േരസ്യം
ചെയ്്ാൻ
ബന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

ൈാകുുുകളുു

കൊലോണക്്ാേം സാഹിതയ്രെന
യക്്്്പറ്്ിയതടല്്ന്്്ആദയ്ലമത

ടന്്പറയടട്.്അട്ത്്െിേഎഴ്ത്്്കാരം്
വായനക്്ാരം്അത്സല്നഹസംഭാഷണങ്്ൾ
ക്്ിെയിൽലോദിക്്്ന്്ത്സവ്ാ ഭാവികമാണ.്എ
ന്്ാൽഅവടരസതയ്ാവസ്്ലോധയ്ടപ്്ട്ത്്ാ
തിരിക്്്ന്്ത്വഞ്്നയാണ.്അത്ടൊണ്്ാണ്
ഇത്എഴ്ത്ന്്ത.്ലോവൽഎഴ്ത്ന്്ിലല്?്ക
വിതകാണ്ന്്ില്്ലല്?്കഥടയഴ ് ത്്്നിർത്്ി
ലോഎന്്ിങ്്ടനയാണ്ലോദയ്ങ്്ൾ.
പതിവ്ള്്ലൊളങ്്ൾമാശത്ലമഇലപ്്ൾഎ

ഴ്താൻപറ്്്ന്്്ള്്്;അത്ടശ്ോേഷട്്്ഭാഗ
മായി ടെയ്്്ന്്താണ.് ലോകറ്്്ർമാര്ടെ ശപ്ാ
കറ്്്ീസ് ലോടേ. മറ്്് ശക്ിലയറ്്ീവ് ലോേികടോ
ന്്്ംടെയ്്ാന്ള്്ഏകാത്്തഇലപ്്ഴില്്.കാര
ണംമനസ്ആധിയിൽനിന്്്വിമ്ക്്മായാലേ
എടത്്ങ്്ിലം്ടെയ്്ാടോക്്്.നമ്്ൾസമ്ഹ
ത്്ിൽനിന്്്മാറിഏകാത്്വാസംനയിക്്്ക
യല്്ലല്.്ഭൗതികമായിഒര്മ്റിയ്ടണ്്ങ്്ിലം്
അത്എനിക്്്മാശത്മായിശപ്വർത്്ിക്്്ന്്ില്്.
വിർജിനിയവ്ൾഫ്വനിതഎന്്നിേയില്ള്്
തട്്്സാഹിതയ്ശപ്വർത്്നങ്്ൾക്്്ഈലോ
ക ത്്്സവ്ത്്മായിഒര്മ്റിഇടല്്ന്്്പറഞ്്
ലല്.്ആഅർഥത്്ിേല്്ഞാൻപറയ്ന്്ത.്എ
ട്്്മ്റിലവടറയാണ.്അത്ശപ്വർത്്ിക്്ണ
ടമങ്്ിൽഞാൻമാശത്ംവിൊരിച്്ാൽലോരാ.എ
ട്്്വീട്മാശത്മല്്,എട്്്ച്റ്്്പാടം്ലെർന്്
താണ്എട്്്രരീരം.സല്നഹമ്ള്്വർകട്്
ടപ്്ട്ലപ്്ൾനമ്്ൾഎങ്്ടനയാണ്സ്ഖംലത
ട്ന്്ത.്
ടൊലോണഈലോകത്്ിട്്്മനസ്്ിലേക്്്

തീലൊരിയിട്്ിരിക്്യാണ.്ഓലോര്ത്്രം്അ
ങ്്ോപ്്ിോണ.്നല്്ബാങ്്്ബാേൻസ്ള്്വർക്്്
സ്പ്്ർമാർക്്റ്്്ത്റലന്്എന്്്ലോക്്ിയാ  ൽ
മതി.എന്്ാൽപേർക്്്ംഇലപ്്ൾടൊഴിേില്്.
ലനരലത്്തടന്്നട്്ത്്ിൽടോയട്്ക്ണ്്ി
ര്ന്്കെകൾഅെച്്ിട്്ലൊടെകദനംദിനജീവി
തംലോലം്വിഷമത്്ിോയിരിക്്യാണ.്പേർ
ക്്്ംമര്ന്്്വാങ്്ാൻലോലം്പണമില്്.എ
ന്്ാൽഇതിന്ആടരയം്ക്റ്്ടപ്്ട്ത്്ാനാവി
ല്്.ഇറങ്്ിനെന്്ാൽടൊലോണപിെിക്്്ം.അ
ലതസമയംമന്ഷയ്ട്്്ഈഅവസ്്ദ്സഹമാ
ണ്്.എന്്്വടരഇത്ത്െര്ടമന്്്പറയാനാവി
ല്്.ലോഗഭീതിമടറ്്ര്മാനസികാവസ്്യിലേ
ക്്്തള്്ിവിട്്ിരിക്്യാണ.്വിഷാദംസാവധാനം
പിെിമ്റ്ക്്്ം.ഇടൊടക്്എനിക്്്കാണാനാ
വ്ന്്്ണ്്്. ലോകടമമ്്ാടം് ആയിരക്്ണക്്ി
നാള്കൾമരിച്്്വീഴ്കയം്നമ്്ൾഅതിൽനി

ന്്്രക്്ടപ്്ട്ടമന്്്ഒര്ഉറപ്്്ംഇല്്ാതിരിക്്്
കയം്ടെയ്്്ല്പ്ൾനമ്ക്്്ഒര്മ്റിയി േിര്
ന്്്സാഹിതയ്ടമഴ്താൻകഴിയ്ലൊ?നടമ്്സ്
ട്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത്കല്്്ടൊണ്്ല്്ലല്.്കവകാ
രികമായ അന്ഭവങ്്ൾ, സംലവദനങ്്ൾ ന
ടമ്്െിേലപ്്ൾഔപൊരികമായിലപ്്ലം് ടപ
ര്മാറാൻഅരക്്നാക്്്ം.യ്എസിൽ ഒരാ
ഴെ്കഴിഞ്്ാൽഒര്േക്്ത്്ിന്മ്കളിൽആ
ള്കൾടകാലോണമ്േംമരിക്്്ടമന്്്ശപ്സിഡ
്്്്യാടൊര്സലക്്െവ്മില്്ാടതപറയ്കയാ
ണ.്എട്്്വളടരഅട്ത്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ൾയ്
എസ്്ില്ണ്്്.ഞാൻഎങ്്ടനയാണ്ഈസമയ
ത്്് സർഗാത്്ക സാഹിതയ്ടമഴ്ത്ന്്ത?് ഇ
ടൊടക്്മനസ്്ിടനബാധിക്്ാതിരിക്്്ലൊ?
ലോഗത്്ിട്്്ആലോളവതക്രണമാണ്ഈ

കാേയളവിൽനമ്്ൾഅഭിമ്ഖീകരിക്്്ന്്ത.്
ടൊലോണഭീതിയാണ,്മരണമാണ,്അപസമ്ാ
രമാണ് ടൊണ്്്വര്ന്്ത്. ടൊലോണക്്ാേ
ത്്്കിട്്് ന്്സമയംസാഹിതയ്രെനയക്്്്നീ
ക്്ിവയക്്്്ടമന്്്പറയ്ന്്എഴ്ത്്്കാലോട്
എത്്ാണ്പറയാന്ള്്ടതന്്് ഒര്സ്ഹ്ത്്്
ലോദിച്്ത്ടൊണ്്്പറയ്കയാണ,്നീലോെശക്
വർത്്ിയാ  കര്ത്!െിേർഇത്നല്്അവസരമാ
യികാണ്ന്്്ണ്്ാകാം.ഈമാനസികാവസ്്
എങ്്ടനകിട്്്ന്്്?മറ്്്ള്്വടരക്്്റിലച്,്ലോ
കടത്്ക്്്റിലച്് ഒര് െിത്്യ്മില്്ാടത, ആ
ലോടം് ഒര് ബന്്വ്മില്്ാടത സവ്ത്്ം ശപ്ര
സത്ിയിലം്പണത്്ിലം്മാശത്ംശര്ദ്്ിക്്്ന്്വ
ർക്്്ഇടൊടക്്കഴിയം്.ഇന്്്പേ"ജനശപ്ിയ'
എഴ്ത്്്കാരം്ജീവിക്്ാത്്ജീവിതടത്്ക്്്
റിച്്്ക്ശത്ിമമായിഎഴ്ത്കയാണ.്െിേശപ്സാ
ധകന്്ാർഇവര്മായി െങ്്ാത്്മ്ള്്വരാണ.്
അലങ്്യറ്്ംക്ശത്ിമമായിഎഴ്താനാണ്ഇക്്്
ട്്ര്ടെവാസന.
അന്ഭവിച്്്എന്്്ടതളിയിക്്്ന്്ഒര്വാ

െകംലോല്മില്്ാത്്ക്തികൾശപ്സിദ്്ീകരി
ക്്ാൻ ശപ്സാധകന്്ാർതയാറാവ്ന്്്.ടവറ്
ടതആൻലശ്ോയിഡ്ക്ഞ്്പ്്നായിട്്്കാരയ്
മില്്.

റോമാനഗരം
റോമാനഗരംകത്്ിടയരിഞ്്ലപ്്ൾനീലോ
െശക്വർത്്ിവീണവായിക്്്കയായിര്ന്്്എ
ടന്്ര്ടോല്്്ന്റ്്ാണ്്്കളായിശപ്െരിക്്്ന്്്
ണ്്്.എഡി64ൽഭരിച്്നീലോലോമിടേഅവ
സാനടത്്െശക്വർത്്ിയായിര്ന്്്.ക്ശപ്സി
ദ്്മായഭരണത്്ിടോട്വിൽഅലദ്്ഹംരാജയ്ം
വിട്കയം്ത്െർന്്്ആത്്ഹതയ്ടെയ്്്കയ്മാ
യിര്ന്്്.എഡി64ൽലോമിൽആറ്ദിവസംത്
െർച്്യായിവൻതീപിെിത്്മ്ണ്്ായി.എന്്ാൽ
തീയണയക്്്ാൻനീലോഒന്്്ംടെയത്തില്്.മ്
പ്്ത്്ഞ്്്കമൽഅകടേആ്്്ിയംഎന്്ത
ട്്്വില്്യിൽനീലോസ്രക്്ിതനായിസമാ
ധാനല്ത്ടെയി ര്ന്്്വീണവായിക്്്കയായി
ര്ന്്ലശ്ത.അലദ്്ഹട്ത്തീ അസവ്സ്്മാക്്ി
യില്്.അലദ്്ഹംകോസവ്ാദകനായത്ടൊണ്്്
തീ ഒര്രേയ്മായില്്!വീണവായിച്്്എന്്ത്
ആേങ്്ാരികമായിപറഞ്്താകാം.പലക്,്അ
തിൽഅയാടളപ്്റ്്ിസമ്ഹത്്ിന്ണ്്ായിര്ന്്
കാഴെ്പ്്ാട് വയ്ക്്മാണ.് ഇതിന് സാധ്കര
ണംനൽക്ന്്ഒര്വസത്്ത,തീപിെിച്്്നരി
ച്്സ്്േംനീലോെശക്വ  ർത്്ിസവ്ത്്മാക്്്ക
യം്അവിടെതട്്്പ്തിയടൊട്്ാരംപണി
യ്കയം്ടെയത്്എന്്താണ.്നീലോതടന്്
യാണ്തീയിട്്ടതന്്്സംരയിക്്ാനം്ഇത്ഇെ
വര്ത്്ി.
ഇത്ലോടേയ്ളള നീലോ െശക്വർത്്ിയാ

കാൻഎഴ്ത്്്കാർശര്മിക്്ര്ത.്ടൊലോണ
ക്്ാേംനമ്്്ടെലോഗങ്്ളിലേക്്്തിരിച്്്ലോ
കാന്ള്്തല്്.ഇത്ഒര്ആപതക്്്ാേമാണ.്അ
തിജീവിക്്്ടമന്്്ഉറപ്്ില്്ാത്്ഒര്കാേത്്ി
ട്്് ദീനസവ്രങ്്ളാണ് ഇന്്് പ്റത്്്വന്്്
ടൊണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇതിനിെയിൽഒരാൾതാ
ൻഗംഗാനദീതെത്്ിട്്്പശ്്ാത്്േത്്ിൽഒ
ര്ലോവടേഴ്ത്കയാടണന്്്ം ശപ്സാധകർ
കാത്്ിര്ന്്്ക്്മടകടട്്ന്്്ംടൊലോണഅ
തിന്പറ്്ിയകാേമാടണന്്്ംശപ്ഖയ്ാപിച്്ാൽ
അതിടേ ഹ്ദയശ്നയ്ത ആർക്്്ം ലോധയ്
ടപ്്ൊനാവം്. ടസ  ൻസിറ്്ിവിറ്്ി നട്്ടപ്്ട്്ാൽ
എഴ്ത്്്കാർഇതിേപ്്്റവം്ടെയ്്്ം.
ഒരാൾടൊലോണ,ലഹടൊലോണഎന്്്

പാെിട്ക്ണ്്്കാട്്ില്ടെനെക്്്ന്്തിട്്്വീ
ഡിലോെിവിയിൽകണ്്്.ഇത്സമ്്്ർണഓർ
ക്്സശ്െ്ലോട് ക്െി െിശത്ീകരിച്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്ഇവർെി  ത്്ിക്്്ന്്ത്ടൊലോണബാധിച്്്
ഐടൊലേഷൻവാർഡിൽകിെക്്്ന്്വര്ടെ
ബന്്്ക്്ൾഈപാട്്ിടോപ്്ിച്്്ച്വട്കൾവ

യക്്്ണടമന്്ായിരിക്്്ം.അതായത,്മഹത്്ാ
യസഹജീവിസല്ന  ഹത്്ിൽനിന്്്ംഅപാര
മായ പരഹ്ദയജ്്ാനത്്ിൽ നിന്്്ം പിറ
ലക്്ണ്്കേതടന്്െിേര്ടെകകയിൽകവ
കാരികശ്നയ്തയ്ടെയം്ശക്്രതയ്ടെയം്ഉ
പകരണമായിത്്ീര്ന്്്.
'ലവമ്്നാട്്് കായേിന്്് ൊഞ്്ാട്്ം' എന്്്

സിനിമയിൽപാട്ന്്ത്ലോടേസല്ത്ഷംത
ര്ന്്താലോടൊലോണ?അലപ്ംതിരിച്്റി
വ്നാംകാണിക്്ണം.നമ്ക്്്ശക്്രമായഅ
ധിനിലവരവം്ടവട്്ിപ്്ിെിത്്വം്ത്െരാൻഇ
നിയം്ധാരാളംഅവസരമ്ണ്്ലല്.്തങ്്ള്ടെ
സല്നഹശ്നയ്ത ഒരാഭരണമായിഅണിഞ്്്
സമ്ഹമധയ്ത്്ിലേക്്്വന്്്ലൊമാളിത്്ംകാ
ണിക്്ാതിരിക്്്എന്്ാണ്അവലോട്പറയാ
ന്ള്്ത.് ജനശപ്ിയ ലോവല്കൾഎഴ്തി ത
ള്്ാൻസമയംഎന്്ഘെകംമാശത്ംമതി.ക്ശത്ി
മമായിവികാരംക്ത്്ിനിറയക്്്ാമല്്ാ.എന്്ാ
ൽമികച്്ക്തികടളഴ്താൻ, ഹവ്ാൻറ്ൾലോ
യ്ടെ 'ടപലശ്ോപരാലൊ' ലോടേ,ക്ട്തൽ
ഏകാത്്തയം്സതയ്സന്്തയം്ലവണം.സവ്
യംതപിക്്ണം.അത്മ്ന്്ാറിലേക്്്ട്ർലോ
ക്ന്്ലോടേയല്്.
ഒരിക്്ൽസ്ക്മാർഅഴീല്ക്ട്പറഞ്്്,

"എഴ്ത്്്കാരന്ഭൗതികമായസ്രക്്ിതതവ്ം
ലവണം;എന്്ാൽഅവൻഒരിക്്ലം്ആത്്ീയ
മായിസ്രക്്ിതനാവര്ത.്അങ്്ടനവന്്ാൽ
അതവട്്്രെനയിൽനിന്്്സഹ്ദയതവ്വം്
മാന്ഷികതയം് നട്്ടപ്്ട്ന്്തിന് ഇെയാ
ക്്്ം.'
െിേഎഴ്ത്്്കാർടൊലോണക്്ാേംസാ

ഹിതയ്രെനകൾക്്ായി മാറ്്ിവച്്ിരിക്്്കയാ
ടണന്്്അറിയിച്്ലപ്്ൾരരിക്്്ംക്ഴഞ്്്
ലോയി.ധാരാളംപ്സത്കങ്്ളില്ടെലോയൽ
റ്്ിവകയാ  യിനല്്ത്കസസമ്്ാദിക്്്ന്്തി
നം്അെിക്്െിവേിയത്കയ്ടെഅവാർഡ്
കിട്്്ന്്തിനം്ടനറ്്്വർക്്്ഉള്്എഴ്ത്്്കാർ
ഈകാേത്്്ഒര്വിഹിതംപാവടപ്്ട്്വർക്്്
ടൊട് ക്്ണം.
ദാനംടെയത്ാൽപാപംതീര്ടമന്്ാണ്ഭാര

തീയതത്്്വരാസശ്ത്ംപറയ്ന്്ത.്നമ്്്ടെപാ
പപങ്്ിേമായഅസത്ിതവ്ട്ത്െികിത്്ിക്്ാ
ന്ള്്ഉത്്മഔഷധമാണ്ദാനം.ദാനംധർമം
ത ടന്്യാണ.്
ലേസബ്്ക്്ിൽവന്്്കവറോക്ന്്ത്ധർ

മമല്്;അത്െിേലപ്്ൾഅധർമമാണ.്രാഷ്ശെ്ീ
യപാർട്്ികള്ടെശപ്ിയടപ്്ട്്വരാകാന്ള്്ഒര്
ഉപകരണമാണ്ടേയസ്ബ്്ക്്്.

 ുു   

ആനുകാലികം
യാഥാസ്്ിതികഅക്്ാദമിക്പക്്പാ

തിയം്അരസികന്മാണ്ശപ്സന്്
രാജൻഎന്്്ടതളിയിക്്്ന്്ലേഖനമാണ,്
അലദ്്ഹംഎഴ്തിയ"എസ.്ഗ്പത്ൻനായ
രം്സമകാേികവിമർരകരം്'(ശഗ്ന്്ാലോ
കം).
എണപത്കൾമ്തൽമേയാളവിമർരന

ത്്ിൽലകൾക്്്ന്്നവീനവം്ബൗദ്്ികവം്
സൗന്്രയ്ാത്്കവ്മായെർച്്കളിൽപ്റംത
ള്്ിയടതല്്ാംശപ്സന്്രാജൻെവറ്്്ക്ട്്യിൽ
നി ന്്്തിരിടച്്ട്ത്്്ടൊണ്്്വന്്ിരിക്്്
ന്്്.അലദ്്ഹംപറയ്ന്്ത്ഒര്വിമർരകൻ
തട്്്സമകാേികമായക്തികടളക്്്റിച്്്
എഴ്തിയാലേഅർഥപ്ർണമാക്എന്്ാണ.്
എസ.്ഗ ് പത്ൻനായർഅലദ്്ഹത്്ിട്്്കാ
േഘട്്ത്്ിടേയം്തനിക്്്ലരഷമ്ള്്തേമ്
റയിടേയം്എഴ്ത്്്കാടരലവണ്്വണ്്ംതി
രിച്്റിഞ്്ില്്എന്്്ശപ്സന്്രാജൻആലോ
പിക്്്ന്്്.അത്അലദ്്ഹത്്ിട്്്പരിമിതി
യാടണന്്്ംവയ്ാഖയ്ാനിക്്്ന്്്.മടറ്്ര്വാ
ദംഇതാണ:്"എഴ്തിത്്്െങ്്്ന്്പ്ത്എഴ്
ത്്്കാടരമനസ്്ിോക്്ിപ്തിയകാേഘട്്
ത്്ിടേസാഹിതയ്ഭാവ്ക  തവ്ംവിരദീകരി
ലക്്ണ്്ച്മതേസാഹിതയ്വിമർരകന്ണ്്്.
അത്വിമർരനകേയ്ടെശപ്ധാനധർമമാ
ണ.്'
ഈരണ്്്നിേപാട്കളം്ശ്ദ്്ലോഷക്ാ

ടണന്്്അറിയിക്്ടട്.്വിമർരകന്തട്്്
സമകാേികക്തികടളഉദ്്രിലക്്ണ്്ച്മത
േയില്്.വേിയവിമർരകടോന്്്ംഅങ്്ടന
യായിര്ന്്ില്്.ഇര്പതാംന്റ്്ാണ്്ിടേവേി
യവിമർരകനായഹാലോൾഡ്ബ്്്ംലഷ
കസ്പ്ിയടറക്്്റിച്്ാണ്ക്ട്തലം്എഴ്തി
യത.്പഴയക്തികൾപ്നർവായനനെത്്്
കഎന്്ഒര്കാരയ്മ്ണ്്്.െിേർഅതിൽ
സട്പഷകേസ്ടെയ്്്ം.അരിലറ്്്്ട്്ിേിടന
ക്്്റിച്്്ഇലപ്്ഴം്എഴ്ത്ന്്വര്ണ്്്.ഇ
ബസ്ടനക്്്റിച്്്മാശത്ംഎഴ്ത്ന്്വര്ണ്്്.
ടഹമിംലഗ്വടയക്്്റിച്്്മാശത്ംഅ  ഞ്്്ക്തിക
ൾഎഴ്ത്ന്്വര്ണ്്്.വിമർരകനാണ്സവ്
ത്്ംഎഴ്ത്്്തിരടഞ്്ട്ക്്്ന്്ത;്മറ്്ാര്മ
ല്്.

സമകാേികക്തികടളക്്്റിച്്്എഴ്ത്ന്്
തിൽപരിമിതിയ്ണ്്്.കാരണംഅത്പേവാ
യനകൾക്്്വിലധയമാലകണ്്താണ,്കഴമ്്്
ള്്താടണങ്്ിൽ.കാഫക്യ്ടെമരണലരഷമ
ലല്്കാഫക്പഠനങ്്ൾഉണ്്ായത്?ക്മാര
നാരാട്്്ജീവിതകാേത്്്ആകവിതകൾ
ലവണ്്ലോടേവിേയിര്ത്്ടപ്്ട്്ില്്.മ്ണ്്ലശ്്
രിയം്മാരാരം്എശത്സമകാേികക്തികൾ
പഠിച്്്?
ഇലപ്്ൾവാരികകളിൽവന്്്ടൊണ്്ിരി

ക്്്ന്്കഥകലോ,ശപ്സാധകന്്ാർത്ന്്ിക്്്
ട്്ിഇറക്്്ന്്പ്സത്കങ്്ലോവായിച്്്അതി
ടനക്്്റിച്്്ദീർഘമായിഎഴ്താൻശപ്സന്്
രാജടനലപ്്ല്ള്്വർമതിയാകം്."ആരാച്്ാ
ർ'എന്്ലോവേിടനക്്്റിച്്്ഒര്മാസിക
യിൽപത്്്പ്റങ്്ൾഎഴ്തിത്്ള്്ിയത
ത്്്വദീക്്യില്്ാത്്,വകതിരിവില്്ാത്്വിമർ
രകനാണ്ശപ്സന്്രാജൻഎന്്്പറയാൻ
ആശഗ്ഹിക്്്ന്്്.മഹത്്ായക്തികൾക്്്
പിറകില്ള്്സ്ട്്ിരഹസയ്ംഎത്്ാടണന്്്
തിരിച്്റിഞ്്ാലേസാധാരണക്തികള്ടെ
നിേവാരംവയ്ക്്മാവ്കയ്ള്്്.ഒര്നല്്ക്
തിക്്്പിന്്ിൽസവിലരഷമായഒരാത്്രിക
തയ്ടെമലോഭാവംഉണ്്ാകം്.ദസത്ടയ
വസ്ക്ിയ്ടെ"ലോടസ്്ശേ്ംഅണ്്ർശഗ്ൗണ്്്'
എന്്ലോവൽവായിച്്്ലോക്്ണം.
മഹാനായഎം.പി.രങ്്്ണ്്ിനായർബഷീ

റിടനക്്്റിലച്,്കാര്രിടനക്്്റിലച്,്ടോ
ൻക്ന്്ംവർക്്ിടയക്്്റിലച്്എഴ്തിയില്്;
അലദ്്ഹംകാളിദാസനിോണ്ശര്ദ്്ലകശന്്്ീക
രിച്്ത.്"ഛശത്വം്ൊമരവം്'എന്്ക്തിഅ
താണ.്എല്്ാവരം്സമകാേികക്തികടള
ക്്്റിച്്്മാശത്ംഎഴ്തിടക്്ണ്്ിര്ന്്ാൽവി
മർരനംതടന്്ഇല്്ാതാവം്.ഇലപ്്ൾഅവാ
ർഡ്ടൊണ്്്മ്െടപ്്ട്ന്്ഒര്ക്തിയം്ലര
ഷിക്്ില്്.കാരണംഅവയക്്്്പിറകിൽസ
തയ്സന്്മായജീവിതമില്്.ലോകത്്്ള്്സ
കേടേസ്്്്ിവല്കളം്ഏറ്്്പിെിച്്്നെത്്ി
ടക്്ട്ക്്ാൻഓെിനെക്്്  ന്്വർക്്്ഏകാ
ത്്തയ്ലട്?്ധയ്ാനമ്ലട്?്ജീവിതലത്്ട്
സതയ്സന്്തയ്ലട്?്

ടി.പത്്നാഭൻ
ടൊലോണകവറസ്മ്േംകട്്ടപ്്ട്ന്്ആ

ള്കടളസഹായിക്്ാൻമ്ഖയ്മശത്്്ിയ്ടെദ്
രിതാരവ്ാസനിധിയിലേക്്്ഒര്േക്്ംര്പ
സംഭാവനടെയ്്ാൻകഥാകാരൻെി.പത്്നാ
ഭൻതയാറായി. അലദ്്ഹംവേിയസമ്്ന്്നാ
യത്ടൊണ്്ല്്ഇത്ടെയത്ത.്തട്്്കഥക
ൾവയ്ാജമടല്്ന്്്ംതാൻഅതിൽജീവിച്്ിട്്്
ടണ്്ന്്്ംഭംഗിയായിഇതില്ടെവയ്ക്്മാ
ക്്്കയാണ്അലദ്്ഹം.പത്്നാഭൻസാഹി
തയ്കാരന്്ാര്ടെക്ട്്ത്്ിൽവയ്തയ്സത്നാ
ണ.്ലോമാനഗരംകത്്്ലപ്്ൾവീണവായി
ക്്ാൻപത്്നാഭടനകിട്്ില്്.

കഥ
ടി.പി.ലവണ്ലോപാേൻഎഴ്തിയ"ത്ന്്ൽ
ക്്ാരൻ'(മാത്ഭ്മി)എന്്കഥനടല്്ര്വാ
യനാന്ഭവംതന്്്.കഥാകാരട്്്ആത്്ാർ
ഥതയാണ്എടന്്ആകർഷിച്്ത.്സക്്ൾവി
ദയ്ാഭയ്ാസംകഴി  ഞ്്്ത്ന്്ൽക്്ാരനായിഒത്
ലങ്്ണ്്ിവന്്ഒര്യ്വാവിട്്്ജീവിതമാണ്
വിഷയം.അയാലോടൊപ്്ംപത്്ാംക്്ാസിൽ
പഠിച്്ക്ട്്ികൾവർഷങ്്ൾക്്്ലരഷംഒത്്്
ക്ട്കയാണ.്അതിനാ  യിഅവർഒര്വാ
ടസ്ആ്പ്്്ശര്്പ്്്ആരംഭിക്്്ന്്്.അതിലേക്്്
ത്ന്്ൽക്്ാരടനക്്ണിച്്ിരിക്്യാണ.്ടത
യ്്ംകോകാരനായിര്ന്്അയാൾക്്്ഇലപ്്
ൾതയ്്ൽമാശത്ലമയ്ള്്്.ലനരി ട്്്കണ്്ാൽമി
ണ്്ാത്്വരം്ലോണവിളിച്്ാൽഎട്ക്്ാ
ത്്വരം്എല്്ാംഇലപ്്ൾആശര്്പ്്ില്ണ്്്.
ത്ന്്ൽക്്ാരൻശര്്പ്്ിൽടെന്്ലൊടെഅവ
ടരല്്ാംസക്മേിടൊണ്്്ംസ്്്്ിക്്ർടൊ
ണ്്്ംഅ  യാടളടോതിയ്കയാണ.്ഒര്നാെ
കസമിതിക്്്ലവണ്്ിലവഷങ്്ൾതയക്്്ാന്
ള്്ത്ടൊണ്്്തനിക്്്െിേലപ്്ലഴപ്ർവവി
ദയ്ാർഥിസംഗമത്്ിൽപടങ്്ട്ക്്ാൻകഴിയ്
കയ്ള്്്ടവന്്്അറിയിച്്ലൊടെഅഡമ്ിൻ
അയാടളപ്റത്്ാക്്്കയാണ.്
സ്ക്്്മമായവികാരവിനിമയത്്ില്ടെ

അന്വാെകടനസലത്്ഷിപ്്ിക്്്ന്്കഥ
യാണിത.്ഈകഥപ്ർവകാേത്്ിട്്്വിവി
ധപഥങ്്ളിലേക്്്എടന്്ക്ട്്ിടക്്ണ്്്ലോ
യി.സൗഹ്ദങ്് ള്ടെെത്്യിൽവിേയില്്ാ
തായിലപ്്ക്ന്്ത്ന്്ൽക്്ാർനമ്ക്്്ച്റ്്ി
ന്മ്ണ്്്.

പോ   രാ   ളി   യാ   യ എം.   എ   ൻ.
പാവടപ്്ട്്വര്ടെജീവിതഉന്്മനത്്ിന്ലവ
ണ്്ികമ്്്യ്ണിസ്്്്്പാർട്്ിയിൽശപ്വർത്്ിച്്എം.
എൻ. ലോവിന്്ൻ നായരം് ലദവകിപ്്ണിക്്
രം്ഇന്്ടത്്തേമ്റയക്്്്അജ്്ാതമായവി
ധംരാശട്്്ീയശപ്വർത്്നപാരമ്്രയ്ത്്ിൽഒറ്്
ടപ്്ട്്്നിൽക്്്കയാണ.്ലദവകിപ്്ണിക്്ര്ടെ
നിരയ്ാണത്്ിട്്്പശ്്ാത്്േത്്ിൽകബജ്
െശന്്്ൻഎഴ്തിയ"ലദവകിപ്്ണിക്്ര്ടെകഥ,
എടമ്്ട്്്യം്'എന്്ലേഖനം(ദൽഹിസട്ക
ച്്സ,്ഡൽഹിയിടേമേയാളമാധയ്മശപ്വ   ർത്്
കര്ടെമാസിക)സമീപഭ്തകാേത്്ിടേലകര
ളരാശട്്്ീയത്്ിടേഎം.എൻ.ഭാവ്കതവ്ംവിരദ
മാക്്ിതര്ന്്്.എം.എന്്്ംലദവകിയം്ബ്ദ്്ി
പരമാ   യ തേങ്്ളിൽ രാശട്്്ീയമായിഐകയ്ം
ശപ്ാപിച്്വരാണ.്ഇേഷ്ഷൻലൊറ്്എം.എൻ.

സാമ്്ത്്ികമായിവിഷമത്്ിോയി.ശപ്ഭാഷക
യം്െിത്്കയ്മായലദ  വകിയാകടട്്അധികാ
രരാശട്്്ീയത്്ിലോട്അകേംപാേിക്്്കയം്
ടെയത്.്

കാ   ഫകൂ   നയ   കൂൂൂ   റി   ചൂ്ൂ
ദരുാൻസ്കാഫക്യ്ടെ"ടമറ്്ാലൊർലോസിസ'്
(ര്പാത്്രം)എന്്കഥകഴിഞ്്ന്റ്്ാണ്്ിൽ
ഏടറെർച്്ടെയ്്ടപ്്ട്്താണ.്ഒര്ദിവസംഉറ
ക്്മ്ണർന്്യ്വാവ്താടോര്ഷഡപ്ദമായി
മാറിയിരിക്്്ന്്തായിമനസ്്ിോക്്്ന്്്.ഒര്മ
ന്ഷയ്മനസ്്്മായിആ ഷഡപ്ദംനീങ്്്കയാ
ണ.്ഇതിടനപ്്റ്്ിലോ.എം.എ.സി   ദ്്ിഖ്നെത്്ി
യവായന(കാഫക്യില്ണ്്്മന്ഷയ്ര്ടെവംര
നാരം,മാത്ഭ്മി)അതിസാമർഥയ്വം്അതിവാ
യനയം്ശപ്കെമാക്്്കയാണ.്കാഫക്യ്ടെക  

ഥസൗന്്രയ്ാത്്കതേത്്ിൽഅന്ഭവിക്്ാൻ
ലേഖകൻശര്മിക്്്ന്്ില്്.പകരംഷഡപ്ദംഎ
ങ്്ടന സംഭവിച്്് എന്്് യ്ക്്ിപരമായി ക
ടണ്്ത്്ാൻത്നിയ് ന്്്.തികച്്്ംസാഹിതയ്വി
ര്ദ്്മായനെപെിയാണിത.്മനഷയ്വംരത്്ില്
ള്്വിരവ്ാസംനഷട്പ്്ട്്്ഷഡപ്ദത്്ിലേക്്്കാ
ഫക്ക്ട്മാറിയതായിലേഖക   ൻവാദിക്്്ന്്്.
കാഫക്എങ്്ടനയാണ്ജീവരാസശ്ത്പരമായി
മടറ്്ര്അസത്ിതവ്ംലനട്ന്്ത?്കഥയിൽശഗ്ി
ഗർസാംസയാണ്ഷഡപ്ദമായത.്
സിദ്്ിഖ്കാട്കയറ്കയാണ.്ഒര്സാഹിതയ്

വിമർരനലേഖനത്്ിന്താങ്്ാവ്ന്്തിലേടറ
ഗലവഷണവിവരങ്്ൾഇതിൽക്ത്്ിത്്ിര്കി
യിരിക്്യാ   ണ.്യാടൊര്അന്ഭ്തിയം്തരാ
ത്്,സൗന്്രയ്രഹിതമായവരണ്്ലേഖനമാണി
ത.്കേകകവരമില്്ാത്്എല്്ാഗദയ്കാരന്്ാരം്
ഈെതിക്്്ഴിയിൽതടന്്വീഴം്.മഹാഭാരതം

വയ്ാഖയ്ാനിക്്ാന്ള്്ആത്്ീയരക്്ിഇല്്ാത്്
സ്നിൽപി.ഇളയിെം,ടക.സി.നാരായണൻത്
െങ്്ിയവരം്ഇലതപാതയിൽതടന്.്
വാസത്വത്്ിൽകാഫക്യ്ടെകഥജീവരാ

സശ്ത്മല്്.ഒര്വയ്ക്്ിപരമായഅന്ഭവത്്ിട്്്
ആത്്രികശപ്തയ്ക്്തയാണ.്കാഫക്ഒര്സ
സയ്ഭ്ക്്ായിര്ന്്്.വീട്്ിൽമടറ്്ല്്ാവരം്മാംസാ
ഹാരംരീേിച്്വരാണ.്പിതാവിന്കാഫക്ലോ
ട്ണ്്ായിര്ന്്അകൽച്്ഇതിടനക്ട്തൽവ
ഷളാക്്ി.കാഫ്കസവ്ത്്ംമ്റി  യിൽപാെകംത്
െങ്്ി.അതിന്ലരഷംകാണ്ന്്ത്വീട്്ിടേമറ്്ം
ഗങ്്ൾകാഫക്ടയപാടെഅവഗണിക്്്ന്്താ
ണ.്ഈഒറ്്ടപ്്െോണ്കഥയ്ടെതന്്്.അലദ്് 
ഹംആത്്രികതയിൽനിലഷധാത്്കമായവി
ധംമടറ്്ന്്ാക്ന്്്.ഈഅന്ഭവടത്്ഒര്ഉ
യർന്്കോകാരൻഇങ്്ടനയലല്്ആവിഷക്രി
ലക്്ണ്്ത.്?

റോം   ക  ത്്്  റപ് ് ൾ സം  ഗീ  ത  റോ?
അ കൂൂ ര ജാ ല കം

എം.കക.ഹരികുമാരുു
9995312097
Email : mkharikumar797@gmail.com

മതങ്്ൾപേത്ണ്്്.എന്്ാൽഇതിടനല്്ാംഒര്കാര
ണലമയ്ള്്്.അത്ടൊണ്്്നമ്്ൾഎല്്ാംസലോദര
ങ്്ളാണ.്

- എ.  ജെ. കര്ോ  നി  ൻ, 
സക്ോ  ട്്ി  ഷ ്ഫി  സി  ഷയ്  ൻ, എ  ഴ ് ത്്്  കാ  ര  ൻ.

ഒര് ലോകഷകദ്ക്്് കാറ്്ിടനക്്്റിച്്് പരാതി പറ
യം്;ഒര്ശ്ഭാപത്ിവിരവ്ാസക്്ാരൻഅത്മാറ്ടമന്്്
ശപ്തീക്്ിക്്്ം;ഒര്സാധാരണക്്ാരൻഅതിടോപ്്ി
ച്്്ലൊണിയ്ടെസഞ്്ാരം ശക്മീകരിക്്്ം.

- വി  ലയ്ം ആ  ർ  ത  ർ വാ  ർ  ഡ,് 
അ  ജെ  രി  ക്്  ൻ എ  ഴ ് ത്്്  കാ  ര  ൻ.

വൈദയ്ംഎട്്്നിയമശപ്കാരമ്ള്്ഭാരയ്യം്സാഹി
തയ്ം രഹസയ്ഭാരയ്യ്മാണ.് ഒരാള്ടെയട്ത്്് മട്ക്്്
ലപ്്ൾഞാൻഉറങ്്ാനായിമലറ്്യാള്ടെഅട്ലത്്ക്്്
ലോകം്.

- ആ  ന്്്  ൺ ജെ  കക് ് വ,് 
റ  ഷയ്  ൻ ക  ഥാ  ക ് ത്്്.

ഞാൻനിേനിൽക്്്ന്്ിടല്്ന്്്പറയാം.എന്്ാൽഎ
ടന്് ശപ്തിബിംബിപ്്ിക്്്ന്്ആയിരക്്ണക്്ിന് ക
ണ്്ാെികള്ണ്്്.ഞാൻഇെടപട്ലപ്്ടഴല്്ാംഎട്്്ശപ്
തിബിംബങ്്ള്ടെസംഖയ്ഉ  യര്കയാണ.്അവർഎവി
ടെലോജീവിക്്്കയാകാം,അവർടപര്ക്കയാകാം.
ഞാൻമാശത്മായിനിേനിൽക്്്ന്്ില്്.

- വള്ാ  ഡി  െി  ർ ന  കോ  കക് ് വ,് 
റ  ഷയ്  ൻ- അ  കെ  രി  ക്്  ൻ എ  ഴ ് ത്്്  കാ  ര  ൻ.

ഒര്വിമർരട്്്വീക്്ണത്്ിൽഎഴ്ത്്്കാരൻനി
േനിൽക്്്ന്്ില്്;ക്ടറടെകസ്്്്്്കൾമാശത്മാണ്ള്്ത.്

- ഇ  റ്്ാ  കോ കാ  ൽ  വി  കോ, 
ഇ  റ്്ാ  ലി  യ  ൻ കോ  വ  ലി  സ്്്്്.

കാലമുദരുകളുു
മാധവിക്്്ട്്ി.
വളടരലപ്്ർആലവരല്ത്ടെ വാ
യിച്്,സതയ്മാടണന്്്കര്തിയമാ
ധവിക്്്ട്്ിയ്ടെ ആത്്കഥയായ
"എട്്് കഥ'യിടേ പേ വിവരങ്്
ളം്കള്്മാടണന്്്അവർതടന്്
പറഞ്്ലൊടെ,അവടര വിരവ്സി
ച്് വായനക്്ാർ വിഡഢ്ികളാക്്
ടപ്്ട്്്.

സി.വി.ശശ്ീരാമൻ.
ഒര്പഞ്്ായത്്്ശപ്സിഡ്്്ായിരി
ടക്്തടന്്സി.വി.ശര്ീരാമൻമിക
ച്്കഥകൾഎഴ്തി.ബംഗാൾപശ്്ാ
ത്്േമായിഅലദ്്ഹംഎഴ്തിയവാ
സത്്ഹാര,ക്്്രസയ്ധാരഎന്്ീക
ഥകൾഹ്ദയ്മാ  ണ.്

അയ്്പ്്പ്്ണിക്്ർ.
ബ്ദ്്ിപരമായിവളടരശപ്ായക്്്ട്
തല്ള്്ഒര്യ്വാവായിര്ന്്്അ
യ്്പ്്പ്്ണിക്്ർ.
അലദ്്ഹത്്ിട്്് കവിതകൾ കേ
യ്ടെയ്വതവ്ത്്ിട്്്കണ്്ില്ടെ
യ്ള്്ലോട്്മാണ.്

കരമനജനാർദ്്നൻനായർ.
"എേിപ്്ത്്ായം' എന്് െിശത്ത്്ി
ടേ ശപ്കെനത്്ില്ടെകരമനസി
നിമാഭിനയത്്ിൽപ്തിടോര്കാ
ൽപ്്ാട്പതിപ്്ിച്്്.

കടമ്്നിട്്വാസ്നേവൻപിള്്.
കാെകടത്്ക്്്റിച്്്ം നാെകടത്്
ക്്്റിച്്ം കാവ്തീണ്്േിടനക്്്റി
ച്്്ം അഗാധമായഅറിവ്കള്ള്്
പെയണി കോകാരൻ കെമ്്നിട്്
വാസ്ലദവൻപിള്്ടയെിേർവല്്ാ
ടതതമസക്രിച്്്എന്്്പറയടട്.്

1)അഗ്്ി.
അഗ്്ിവിശ്ദ്്മാണ,്അതി
ൽഒര്തിന്്യം്ലരഷിക്്്
ന്്ില്്.

2)ആകാശം.
മനസ്്ിന്ള്്ിോണ് അകാ
രം.നാം ടവറ്ടതലമഘങ്്
ളായിച്റ്്ിത്്ിരിയ്ന്്്.

3)ശരീരം.
രരീരമാണ് ആടകയ്ള്്
ഐഡ്്്ിറ്്ി.അതാകടട്്ോ
ബ്ടെകന്ീഷയ്ന്്ാര്ടെവിധി

തീർപ്്ിന്കാത്്്നിൽക്്്
കയാണ.്

4)സന്നഹം.
പകർച്്വയ്ാധികള്ടെ കാേ
ത്്്ലേസബ്്ക്്ാണ്സതയ്ം.
ടൊട്്് ലോക്്ാടത, അക
ന്്ിര്ന്്്എശത്ലപടരലവണ
ടമങ്്ിലം്സല്നഹിക്്ാം.

5)സൗരയ്ഥം
നമ്്ൾ ഒര്സൗരയ്ഥത്്ി
ട്്് ലകശന്്്മാണ.്ച്റ്്ിന്മ്
ള്്ത് നമ്്്ടെ ശപ്ജ്്ടൊ
ണ്്് െേിക്്്ന്് അജ്്ാത
ലോകങ്്ൾ.

യ ൂ  ടയൂ ൂ ബി  ൽ / 
നൊ  സൂൂൂൂാ  ൾ  ജി  യ

കഴിഞ്് ദിവസങ്്ളിൽ യ് െയ്്ബിൽ
ഞാൻകണ്്ശര്ലദ്്യമായെിേവീഡി

ലോത്ണ്്്കള്ടെവിവരങ്്ൾച്വടെ:പഴ
യകാേത്്ിട്്്പറയാൻവിത്മ്്്ന്്ഓർമ
കളായിഇത്എടന്്ആലവരിച്്്.അസത്ി
തവ്ംഭ്തകാേത്്ിട്്്ദ്ര്ഹമായഒരായിരം
പത്്ികളായി ഉയർന്്് ജീവിതടത്് സന്്ി
ഗദ്്്മാക്്്കയാണ:്
1) "അന്ഭവങ്്ൾപാളിച്്കൾ'എന്്സിനിമ
യിൽസതയ്ൻ,നസീർഎന്്ിവർലെർന്്ഭിന
യിച്്ഒര്രംഗം.രണ്്്ലപരം്ക്െിഒര്കള്്്
ഷാപ്്ിൽകയറിമദയ്പിക്്്കയാണ.്
2) "താമസടമലത്്വര്വാൻ'എന്്പാട്്്ലയ
ശ്ദാസ്പതിറ്്ാണ്്്കൾക്്്മ്മ്്്ഒര്ഗാനലമ
ളയിൽപാട്ന്്ത.്
3) ലദവരാജൻസംഗീതസംവിധാനംടെയത്
"വരികഗന്്ർവഗായകാ'എന്്നാെകഗാ
നംഅലദ്്ഹത്്ിട്്്സവ്ത്്ംരബ്്ത്്ിൽ.
4) സംഗീതസംവിധായകൻബാബ്രാജ്അ
ലദ്്ഹത്്ിട്്്ശപ്രസത്മായസ്റ്മടയഴ്തി
യ മിഴികലള,താലനതിരിഞ്്്ം മറിഞ്്്ം,
ശപ്ാണസഖിഎന്്ീഗാനങ്്ൾസവ്ത്്ംരബ്്
ത്്ിൽപാട്ന്്്.
5) ലദവരാജടനക്്്റിച്്്ള്്ഓർമകൾപ്നര്
ജ്്ീവിപ്്ിച്്്ടൊണ്്്ഒ.എൻ.വിടെയത്ശപ്
സംഗം.ലവദിയിൽമ്ൻമ്ഖയ്മശത്്്ിവി.എസ.്
അെയ്്തനാന്്ൻ.
6) "കലപ്ാത്്കാേല്ത്ളംകാതലര'എന്്
പാട്്്അത് െിട്്ടപ്്ട്ത്്ിയ വിദയ്ാധരൻ ത
ടന്്പാട്ന്്്.
7) എസഎ്സഎ്ൽസിപരീക്്യിൽഉന്്ത
വിജയംലനെിയവിദയ്ാർഥികടളഅന്ലൊദി
ക്്ാൻലെർന്്െെങ്്ിൽഎം.എൻ.വിജയൻ
ടെയത്ശപ്സംഗം.
8) ദക്്ിണാമ്ർത്്ിടയആദരിക്്്ന്് െെ
ങ്്ിൽഗായകൻപി.ജയെശന്്്ട്്്ശപ്സംഗം.
9) തകഴിരിവരങ്്രപ്്ിള്്സവ്ത്്ംശഗ്ാമടത്്
ക്്്റിച്്്ംവീട്പണിതതിടനക്്്റിച്്്ംവിവ
രിക്്്ന്്്.
10) ടക.എസ.്ലോർജ്വികാരതീശവ്തലോടെ
"മാരിവില്്ിൻലതന്്േലര'എന്്ഗാനംആേ
പിക്്്ന്്്.

ദ
ർ
ശ
നം

കവിത
ഒന്്ാംവർഷബിഎഡ്വി
ദയ്ാർഥിയായഅന്രാഗ്ഇ.
ടക. എഴ്തിയ "മരിച്്വര്
ടെതാഴവ്ര'(മാത്ഭ്മി)അ
ഗാധമായമൗനങ്്ടളഉണ
ർത്്്ന്്കവിതയാണ:്
"ഞാൻലോദയ്ംലോദിച്്

തിന്
ആൾക്്്ട്്ംതല്്ിച്്തച്്
കവിതയാണ.്
എട്്്അക്്രങ്്ള്ടെ
അെിനാഭിയിൽ
അവർടൊഴിക്്്കയം്
വാക്്്കൾക്്് തീവ

യക്്്്കയം്
ടെയത്തിനാൽ
ഈമരണടൊഴിലോടെ
ഞാനം്ക്ഴിമാെത്്ിലേ

ക്്്
പിന്്ാറ്ന്്്.'
ക്ട്്ികൾക്്്വശക്തയില്്.

അവർകവിതടയമ്ൻക്
ട്്ി സങ്്ലപ്ിച്്് വഴിടതറ്്ി
ക്്്ന്്ില്്.
സേിം ലെനംഎഴ്തിയ

"നാെകം ശഗ്ീൻറ്മിോണ്
തീര്ക' എന്് കവിത
(കകരളിയ്ടെ കാക്്)
കരേീപരമായ നവീനത
ടൊണ്്്ശര്ദ്്യാകർഷിക്്്
കയാണ്്. നാ െകടത്്യം്
കഥാപാശത്ങ്്ടളയം് ഉപ
ലോഗിച്്്ടൊണ്്് ജീവിത
സന്്ർഭങ്്ടളഇഴപിരിക്്്
കയാണ്കവി:
"ഞാൻ സശ്ക്ിപറ്്്ിേില്്ാ

ത്്
ഡയലോഗ്
അവള്ടെടെവിയിൽ
പറയ്ന്്്.
നാെകംതീര്ലപ്്ൾ
ശഗ്ീൻമ്റിയിൽനിന്്വർ
ആലോടം്പറയാടത
കാഴെ്ക്്ാരില്്ാത്്
ജീവിതത്്ിലേക്്്
ഇറങ്്ിനെന്്്.
ജീവിതംഎന്്റിലഹഴസ്

േിൽ
പരാജയടപ്്ട്് നിങ്്ൾ

ക്്്ലവണ്്ി
ഞാനം്അവളം്!
ഇലപ്്ഴം്അഭിനയം
ത്െര്കയാണ.്''

വായനയക്്്്
സമയംകിട്്്ന്്മ്റയക്്്്വായിക്്ാ
ൻഏതാനം്പ്സത്കങ്്ള്ടെവി
വരംച്വടെ:
1) രാജൻ കാക്്നാെട്്് ഹിമവാ
ട്്്മ്കൾത്്ട്്ിൽ,അമർനാഥ്ഗ്
ഹയിലേക്്്.(പ്ർണ)
2) വാൻലോഗിട്്്കത്്്കൾ.പരി
ഭാഷ:എൻ.മ്സക്്്ട്്ി.(േിപി)

3) ദസത്ടയവസ്ക്ിയ്ടെസർഗസ
പരയ്.എ. ജയക്മാർ. (ഭാഷാഇൻ
സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്)
4) ശര്ീരാമക്ഷണ് സനയ്ാസിമാർ
ലകരളത്്ിൽ. രാജീവ് ഇരിങ്്ാേ
ക്്്െ(മാത്ഭ്മി)
5) ഒര്സ്ന്്രിയ്ടെആത്്കഥ.പി.
ലകരവലദവ.്(പ്ർണ)
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െീനറുഴുസുബുുു
കാരയുതുുിൽ ബതറുുുെറുുി:
സന്രുോ സ ്

ലണുുൻുു:ഇംഗുുണുു്െീെിൽുുരളിചുുു
കൊണുുിരികുുുനുുസെയതു്ുസു
പുുർൈാറു്ുസെ്ാൻപീററുുഴെുസകണ
റൈണുു ൈിധതുുിൽുു ഉപറോഗി
ചുുികലുുനുു്ആൻകരുു സെ്റകുൊസ.്
അനു്ുഅകതുനലുുൈനുുതുുിലാ
യിരുനുുിലുു കരൈിൻുു പീററുുഴെുസ
ണംുആൻുുകരുുസെ്റകുൊസംു.പല
റപുുഴംുപീററുുഴെുസൺുുെീെ്ിനുപു
റതുുായിരുനുുു. െീം ൊറനജെുകെ
ുുുിറോടംുഅകതുരസതുുിലായി
രുനുുിലുുപീററുുഴെുസൺുു.ഇറപുുൾുു
അനു്ുസംഭൈിചുുകതറുുുരകളകു

റിചു്ുതുറനുുുപറഞുുിരികുുുരയാണുസെ്റകുൊസ.്
''െീംൊറനജുകെനുുുുൊയിഉണുുായകപുശനുകതുുതുുുെർുുനു്ുപ
ലതൈണപീററുുഴസുൺുുെീെിനുപുറതുുുറോയി.പലതൈണഅ
റദുുഹകതുുപരിഗണികുുാതിരുനുുു.എനുുാൽുുഎറപുുഴംുഇംഗുു
ണു്ുെീെിലംുെറു്ുതാരങുുൾുുകുുുംഅറദുുഹംകപുിയകപുുടുുൈനായിരു
നുുു.നായരനായറശഷംഅറദുുഹതുുികുുുൈാറുുിങുകപുതിഭകയ
റൈണുുൈിധതുുിൽുു ഉപറോഗികുുാൻുുസാധിചുുിലുു. റോരതുുി
കലെിരചുുതാരങുുകളലുുാംപകങുുടുകുുുനുുഐപിഎലുുിൽുുരളി
കുുാൻുുപീററുുഴസുണുഅൈസരംനിറഷധിചുുതിൽുുതനികു്ുപീററുു
ഴസുറോടു സഹതാപമുണുുായിരുനുുു.'' മുൻുു രയുാപറുുുൻുു പറ
ഞുുുനിർുുതുുി.
43രാരനായസറ്കുൊസ്ഇംഗുുണുുിനുറൈണുുി100കെറുുുുിൽുുനി
നു്ു7037റൺുുസംു127ഏരദിനതുുിൽുുനിനു്ു4205റൺുുസംു
4െി20യിൽുുനിനു്ു73റൺുുസംുസറ്കുൊസികുുുറപരിലുണു്ു.നി
ലൈിൽുുഇംഗുുീഷ് കരുികുുറുു്അഡെുിനിസറ്കുെറുുറാണുസറ്കുൊസ.്
39രാരനായപീററുുഴസുൺുു104കെറുുുുിൽുുനിനു്ു8181റൺുുസംു
136ഏരദിനതുുിൽുുനിനു്ു4440റൺുുസംു37െി20യിൽുുനിനു്ു
1176റൺുുസംുറനെിയിടുുുണു്ു.

ചാംപ്യൻസ്ലീഗ്
റദ്്ാക്്ിയേക്്്ം

ലണുുൻ: കൊറോണ രാരണം രായിര
റോരംനിശുുലൊയപശുുാതുുലതുുിൽ
ചുരുങുുിയതുആറുൊസറതുുകകുുങുുിലംു
ഈ അൈസുു തുെറരണുുിൈരുകെനുു് റി
റപുുർടു്ു.ഇറോകെൊറുുിൈചുുപലെതുുരങുു
ളംുഉറപകുുിറകുുണുുിൈരംു.െതുുരങുുൾഒ
കകുുൊറുുികൈറകുുണുുിൈനുുഅൈസുുയാ
ണുഫുടറുോളിൽആകര.ഈസീസണി
ൽയുറൈഫനെതുുാനിരുനുുഎലുുാബഫ
നലുരളംു ഇറപുുൾ അനിശുുിത രാല
റതുുകുു്ൊറുുിയിരികുുുരയാണ.ുയുറൈഫ
ഇറപുുൾഒരുകഡഡുബലൻകപുഖയുാപിചുുി
രികുുുരയാണ.ുഓഗറു്ുുുമുനുുിനുമുമു്ുചാ
മുുുയൻസ്ലീഗുപുർതുുിയാകുുാൻരഴിയി
ലുുഎങുുിൽഈസീസൺചാമുുുയൻസ്ലീ
ഗുഉറപകുുികുുുംഎനുുാണുയുറൈഫപറ
യുനുുത.ുഇറോകെചംപയുൻസ്ലീഗികല
ൈാകുുി െതുുരങുുൾ ഇതുുൈണയുണുുാ
രികലുുനുുസുചനയാണുലഭികുുുനുുത.ു
ഓഗസുുുുുംരഴിഞുുപികനുുഈസീസ
ൺതുെരുനുുതുഅടുതുുസീസകണകു
കെതാളംകതറുുികുുുംഎനുുാണുയുറൈഫ
പറയുനുുത.ുപുരുഷചാമുുുയൻസ്ലീഗ,ുൈ
നിതാചാമുുുയൻസ്ലീഗ,ുയുറോപുുലീഗുഎ
നുുിൈയകുുു്എലുുാംഈൈിധിൈാധരൊ
ണ.ുറെയുൊസംകൊണുു്സാധാരണഗ
തിയിൽയുറൈഫയുകെഎലുുാബഫനലു
രളംുപുർതുുിയാറകുുണുുതാണ.ുഎനുുാ
ൽകൊറോണസാഹചരയുംൈഷളാകുുുര

യായിരുനുുു.
നെറകുുണുുിയിരുനുുബഫനലുരൾജു
ണിൽആകംുനെകുുുരഎനു്ുറനരകതുു
പറഞുുിരുനുുു എങുുിലംു ഇറപുുൾ ഇ
കോകകുുഎനുു്നെതുുുംഎനുു്അറിയി
ലുുഎനുുാണുയുറൈഫപറയുനുുത.ുഅതു
കൊണു്ുതകനുുഎലുുാബഫനലുരളംുഅ
നിശുുിത രാലറതുുകുു് ൊറുുുരയാകണ
നുുുംഅൈർഅറിയിചുുു.യുറോരപു്ുഅടു
തുുൈർഷറതുുകുു്യുറൈഫൊറുുിൈചുുിരു
നുുു.യുറോപുുികലഎലുുാഫുടറുോൾലീ
ഗുരളംുനീടുുിൈചുുസാഹചരയുൊണുളുുത.ു
സീരിഎഉറപകുുികുുണകെനുു്കുുബുുു
രെുയൾ
കൊറോണബൈറസ്കപുതിസനുുിതു
െരുനുുസാഹചരയുതുുിൽലീഗുഉറപകുുി
കുുണംഎനുുആൈശയുവുൊയിഒമുുറോ
ളംകുുരുരൾരംഗതു്ു.എസിെിലാൻഅ
െകുുൊണുഒമുുതുകുുരുരൾഈആൈ
ശയും ഉനുുയിചുുിരികുുുനുുത.ു റോരതുു്
കൊറോണഏറുുവംുൈാധിചുുരാജയുങുുളി
ൽഒനുുാണുഇറുുലി.ഈസാഹചരയുതുുിൽ
ഇറപുുഴംുഫുടറുോൾനെതുുുനുുതുകപുാ
ൈർതുുിരെലുുഎനുു്ഈകുുരുരൾപറ
യുനുുു.
എ സി െിലാൻ, കൈുഷ, ഉദികനകസ,
സപ്ാൾ,കൊറീറോ,സാമു്ുറോറിയ,കജ
റോൈ,ഫികോകറുുുീന,രലിയരിഎനുുീ
കുുരുരളാണുഇറപുുൾമുറനുുടു്ുൈനുുിടുുു

ളുുത.ുകുടുതൽകുുരുരൾഈതീരുൊന
തുുിറലകുു്അടുതുു്തകനുുഎതുുുംഎ
നുുാണുരരുതുനുുത.ുലീഗുപുനരാരംഭിചുുാ
ലംുരളികുുിലുുഎനുു്റനരകതുുകകുൈഷ
കുുബുഅറിയിചുുിരുനുുു.എനുുാൽ,ലീഗുറ
ദുുാകുുുനുുതികനകുുുറിചു്ുഇറപുുൾതീരുൊ
നിചുുിടുുികലുുനുു് ഇറുുാലിയൻ ഫുടറുോൾ
കഫഡററഷൻഅറിയിചുുു.
അതിനികെ,സീസൺനെനുുികലുുങുുിൽ
നഷുും6.1റൊെിയുറോഎനുു്റൈർൺ
ലി.കൊറോണരാരണംഈസീസൺഉ
റപകുുിറകുുണുുിൈനുുാൽഇംഗുുീഷ്കപുീെിയ
ർലീഗുകുുരുരൾഒകകുുൈലിയസാമുു
തുുിരനഷുുംതകനുുറനരിടംു.സീസൺ
പുനരാരംഭിചുുിലുുാഎങുുിൽകപുീെിയർലീഗു
കുുൈായറൈർൺലികു്ുനഷുും61െിലയുൺ
യുറോആയിരികുുും.കുുബുതകനുുയാണു
ഈൈലിയനഷുുതുുിനകുറരണകുു്പുറ
തുുുൈിടുുത.ു
45െിലയുൺ യുറോ എങുുിലംു െതുുര
തുുിനകുറകെലികുുാറു്ുുുബററുുിൽൊകതുംന
ഷുുൊകംുഎനു്ുകുുബുപറഞുുു.ലീഗുപുന
രാരംഭികുുുനുുതുഅെചുുിടുു ററുുുുഡിയതുുി
കലെതുുരങുുളിലുകെആയാൽകുുൈിനു
നഷുുംതകനുുആയിരികുുുംറനരിറെണുുി
ൈരിര.തങുുൾകു്ുഇതാണുനഷുുകെങുുിൽ
കപുീെിയർലീഗികലൈൻകുുരുരൾകുു്ത
ങുുകളകുുാൾഇരടുുിനഷുുമുണുുാകംുഎനു്ു
കുുബുസുചനനൽരി.

സ്ി.വക.രാജേഷ്കുമാർുു
ബര്സീലിലലജനങ്്ള്്ഏലെവിശവ്
സിക്്്ന്്ഒര്പള്്ിയ്ണ്്്,സാവോ
വോവോയില്്.വോകകപ്്ിലൊര്ങ്്്
ന്്ബര്സീലിയന്്ഫ്ട്വോള്്ടീംഇ
വിലടലയത്്ിബപ്ാര്്ഥിച്്ിര്ന്്്.ബര്സീ
ലിയന്്ഫ്ട്വോള്്ഇതിഹാസംലൊ
ണാള്്വോഏത്ബപ്ധാനലപ്്ട്്ഫ്ട്
വോള്്ട്ര്്ണലെന്്്്ത്ടങ്്്ന്്തിന്
മ്മ്്്ംഇവിലടലയത്്ിബപ്ാര്്ഥിച്്ിര്
ന്്്.ഈപള്്ിയ്ലടസൗക്ൊരയ്ത
അെിയാന്ള്്ഭാഗയ്മ്ണ്്ായി.വര,്
പള്്ിലയഅെിയാം..

റിറോഡിജനീറോയികലയംുസാ
റോറോറൊയികലയംുരാലാൈസുു
രൾുുനറനുുൈയുതയുസത്ൊണ.ുറിറോ
യിൽുുനിനു്ുസംപൗറൊയികലതുുു
റപുുൾുുനറനുുതണുപുുായിരുനുുു.ഏ
താണു്ു12ഡികഗുികസൽുുഷയുസ്ൊകതും
ചുട.ുതണുതുുഅനുുരീകുുതുുിലംു
കപുകുതിനറനുുകപുരാശിചുുിരുനുുു.കൈു
സീലുരാർുുഏറുുവുെധിരംആരാധി

കുുുനുുഒരുപളുുിയിറലകുുുളുുയാകതു
യകുുുുളുുതിടുകുുതുുിലായിരുനുുു.
സംപൗറൊനഗരതുുിൽുുനിനുുുംറി
റോയിറലകുുുളുുഎകെുസക്പുസ്പാത
യിലാണുകൈുസീലുരാകരരാതുുരുളു
നുുൊതാൈികുുു(ഔർുുറലഡിഓഫു
അപുുരസിത)ൈസലികുു.രാൈികലപ
തികോറനുുകെഅൈികെകയതുുു
റപുുൾുുനിരൈധിൈിശവുാസിരൾുുഅ
ൈികെയുണുുായിരുനുുു.പലരംുകൈുസീ
ലികുുുറോരരപു്ുൈിജയതുുിനായി
കപുാർുുഥികുുാകനതുുിയൈരായിരുനുുു.
ഇൈിടുകതുുൊതാൈിറോടുകപുാർുുഥി
ചുുാൽുുഉറദുുശിചുുരാരയുംനെകുുുകെനുുാ
ണുകൈുസീലുരാരുകെൈിശവുാസം.റോ
രരപു്ുരാലൊയതിനാൽുുആയിരകുു
ണകുുിനുൈിറദശിരളംുഇൈികെകയ
തുുിയിടുുുണു്ു.ഏകുുറുരറൊളംുൈിശാ
ലൊയിരിെകുുുനുുപളുുിഏൈകരയംു
അദഭുുതകപുുടുതുുും.
45000റപർുുകു്ുഒരുെിചുുിരുനുുുകു
ർുുൈാനരാണാനുളുുസൗരരയുംഈ
പളുുിയിലുണു്ു.കൈുസീലികലഏറുുവംു
ൈലിയപളുുിയാണിത.ുരറുതുുൊതാ
ൈാണുഇൈെകതുുദർുുശനരുപം.റോെ

ൻുുൊതുരയിൽുുനിർുുെിചുുിരികുുുനുു
അപരസിതപളുുിയിയിറലകു്ുനകമുു
സവുീരരികുുുനുുതുബൈൈിൾുുരഥാ
പാകതുങുുളുകെൈലിയകപുതിെരളാണ.ു
പളുുിയുകെഇരുൈശങുുളിലുൊയിമു
രളിൽുുഇൈസുുിതികചയുുുനുുു.പളുുി
കുുുളുുിറലകുുുരയറുറപുുൾുുതുുകനുു
ൈലിയനിശബുുത.ഭിതുുിറോടുറച
ർുുനുുാണുരുപംകപുതിഷഠ്ിചുുിരികുുുനുു
ത.ു
നിരൈധിആൾുുകുുാർുുകപുാർുുഥികുുു
നുുുണു്ു.പലരുകെയംുരണുുിൽുുനിനു്ു
രണുുുനീർുുൈരുനുുു.ൈലിയസങുുെങുു
ൾുുൊതാൈിനുമുനുുിൽുുപറയുരയാ
ണൈർുു.കുടുുിരൾുുമുതൽുുകപുായറെറിയ
ൈർുുൈകരഅകുുുടുുതുുിലുണു്ു.ഏതാ
ണു്ുരണുുെിറോളംഉയരമുളുുരറുതുു
ൊതാൈികനരണുുു.കപുരാശൈലയ
തുുിൽുുകുെികൊളുുുനുുൊതാൈികുുു
രുപംെനസിനംുശരീരതുുിനംുഉണ
ർുുവുനൽുുരി.ൊതാൈികുുുതിരുസവുരു
പംദർുുശിചു്ുൈസലികുുയുകെബുഹ
തുുായഹാളിനുളുുിറലകുുുരയറു
റപുുൾുുകുർുുൈാനനെകുുുരയാണ.ു
ആയിരകുുണകുുിനാളുരൾുുകുുിരികുു

വുനുുഅതിൈിശാലൊണുപളുുിഹാ
ൾുു.അൾുുതുുാരഅതിെറോഹരൊയി
അലങുുരിചുുിരികുുുനുുു.ഒരുഗായരൻുു
അതിെറോഹരൊയിപാടുുുപാടുര
യംുപിയാറോൈായികുുുരയംുകച
യുു്ുനുുു.ആതുുീയതയുകെറൈറിടുുഅനുു
രീകുുൊണുഇൈികെരാണാനായത.ു
1717ൽുുപരായിൈനദിയിൽുുെതുുുയ
ൈനുുനതുുിനുറോയമുനുുുറപർുുെീ
ൻുുപിെികുുുറപുുൾുുഅതാൈലയിൽുുഒ
രുരറുതുുരുപംകുടുങുുികുുിെകുുു
നുുു.തലയുണുുായിരുനുുിലുു.അൈർുുകു്ു
അകതകനുുനുുുെനസിലായിലുു.രുപം
ൈളുുതുുിൽുുൈചു്ുൈീണുുുംൈലകയറി
ഞുുു.കുറചുുുരഴിഞുുറപുുൾുുതലയംു
ൈലയിൽുുകുടുങുുി.ഉെലംുതലയംു
കുടുുിറോജിപുുിചുുറപുുൾുുൊതാൈികുുു
രുപൊയി.കൈളുുതുുിൽുുൈളകരകുുാ
ലംരിെനുുതിനാൽുുരറുതുുരുപൊ
യിരുനുുുഇത.ുപരിശുദുുൊതാൈികുുു
അങുുിയുകെനിറംനീലയാണ.ുഅതു
കുററകുുാലംകൈളുുതുുിൽുുരിെനുുതി
നാൽുുരറുതുുുറോയതായിരികുുാകെ
നു്ുപഠനതുുിൽുുകതളിഞുുുൈറകുത.രു
പകതുുപരായിൈനദിയുകെതീരതുുു

തകനുുകപുതിഷഠ്ിചുുു.ആദയുംഒരുര
റപുുളയായിരുനുുുഇത.ുപിനുുീടുൈിശവുാ
സിരറളറിയറോകെപളുുിയായിൊ
റി.ഒടുൈിൽുുൈസലികുുയുൊയി.തിര
ചുുുംകഗുാെീണൊയഅനുുരീകുുൊയിരു
നുുുഒരുരാലകതുുങുുിൽുുഇറപുുൾുുഇ
ൈിെംൈലിയൌൺുുഷിപുുാണ.ുനമുുുകെ
നാടുുിൽുുറൈളാങുുണുുിഎനുുുപറയു
റപുുകലറദശീയതീർുുഥാെനറരകദുുുൊ
ണുഔർുുറലഡിഓഫുഅപുുരസിതൈ
സലികുു.കൈുസീലികുുുൊധയുസുുയാ
ണുഅപുുരസിതയികലരറുതുുൊതാ
വ.ുൊതാൈികനനദിയിൽുുനിനുുുലഭി
ചുുഒറടുുൈർുു12നുറദശീയഅൈധിയാ
ണിൈികെ.ഈയടുതുുരാലതു്ുകഫുാ
ൻുുസിസ്ൊർുുപാപുുയുകെകപുറതുയരആ
കഗുഹകപുരാരംഅറദുുഹംഇൈികെൈ
നുുു.അകുുുടുുതുുിൽുുകുർുുൈാനരഴി
കുുാൻുുഒരുബൈദിരനംുഭാഗയുംലഭി
ചുുു.തിെനാടുസവുറദശിയായഫാ.ജയിം
സ്ൈാരണതുുിനാണുആഅപുർുുൈ
ഭാഗയുമുണുുായത.ുബകുരറു്ുുുദറഡീെർുു
അെകുുംകൈുസീലികലൈിൈിധപളുുി
രളിൽുുഈൊതാൈികുുുരുപതുുികുുു
ൊതുരകപുതിഷഠ്ിചുുിടുുുണു്ു.

അനപുൾു വീരവുിബെ അടതുുുുതബനുയുിരതുുുി: സചുുിൻ
നയുുഡൽഹി∙2011കലഏരദിനറോരരപു്ുബഫന
ൽറോരാടുുതുുികുുുസെയതു്ുതകുുുഅടുതുുുണുുാ
യിരുനുുൈിറരദുുർകസൈാഗിറോടുഒരുരാരണൈ
ശാലംു എഴുറനുുറുുു റോരരുകതനുു്
പറഞുുിരനുുുതായിസചുുിൻകെൻഡൽുകുുർ.ബഫ
നലിൽപുറതുുായറശഷംഞാൻതിരികര കഡുസി
ങുറുെിൽഎതുുിരറസരയിൽഇരികുുുറപുുൾകസ
ൈാഗാണുഎകുുുഅടുതുുസീറുുിൽഉണുുായിരുനുുത.ു
രവുാർടുുർബഫനലിൽഓസറ്കുെലിയയകുകുുതിരായ
ഇനുുിങസുിനുറശഷംതിരികരകയതുുുറപുുഴംുഎ
കുുുഅടുതുു്കസൈാഗായിരുനുുു.അനുു്ഇരുനുുിെ
തുുുനിനു്ുഅനങുുാകതയാണുഞങുുൾെതുുരംര
ണുു്പുർതുുിയാകുുിയത.ു െതുുരം ൈിജയികുുുയംു
കചയതു.ുഅതുകൊണുു് ഇതുുൈണയംുഅൈികെ
തുുകനുുഇരികുുാൻഞാൻകസൈാഗിറോടുആൈ
ശയുകപുുടുുു’–സചുുിൻപറഞുുു.
അറതസെയം,തനികുു്ൈാൽകുുണിയിൽറോ
യിരുനു്ുരളിരാണകെനു്ുആകഗുഹമുണുുായിരുകനുു
ങുുിലംുസചുുിൻസമുുതിചുുികലുുനുു്കസൈാഗുചുണുുി
കുുാടുുി.ഇതുസചുുിൻശരിൈചുുു.‘രവുാർടുുർബഫനലി
ൽഇരികുുുനുുസീറുുിൽനിനുു്ൊറാകതരളിരണുുതു
സഹായിചുുിരുനുുുകൈനുുാണുഎകുുുൈിശവുാസം.അ
തുകൊണുുാണുബഫനലിലംുഇരികുുുനുുിെതുുുനി
നുു്അനങുുരുകതനുു്ഞാൻആൈശയുകപുുടുുത.ുൊകതു
െലുു,എകുുുൈാഗിലുണുുായിരുനുുഎലുുാ ബദൈങുു
ളുകെയംു ചികതുങുുൾൈചുു് കപുാർഥികുുുരയംു കച
യതു’ു–സചുുിൻപറഞുുു.
‘ഇെയകുുു്ൈാതറുുെിൽറോരണകെനുു്എനികുു്
അതിയായശങുുറോനുുി.ഇകുുാരയുംസചുുിറോടുപ
റകഞുുങുുിലംുഅൈികെതുുകനുുഇരികുുാനാണുഅ
റദുുഹംആൈശയുകപുുടുുത.ുരളിരഴിഞുു്എനുുു റൈ

റണൽ കചയറുോളാനംു പറഞുുു. ഒടുൈിൽ കഡുി
ങുു്സികുുുസെയതുുാണുഞാൻൈാതറുുെിൽറോ
യത’ു–കസൈാഗുപറഞുുു.
അറതസെയം,യുൈരാജുസിങുുിനുമുൻറപഅ

ഞുുാെനായിഇറങുുാൻെറഹകദുുുസിങുറോണികുുു
മുനുുിൽനിർറദുുശംൈചുുതുസചുുിൻകെൻഡുൽകുുർ.
സചുുിൻ തകനുുയാണുഈ കൈളികപുുടുതുുൽ നെ
തുുിയത.ുമുനുുാെനായിറൊഹെ്ലിപുറതുുാകുറപുു

ൾകരുീസിൽഉണുുായിരുനുുതുഇെങുുയുുൻഓപുുണർ
ഗൗതംഗംഭീറായിരുനുുു.ഈസാഹചരയുതുുിൽഇ
െംബര–ൈലംബരകുടുുുകരടുുുതുെരുനുുതിനാണുഇ
െംരയുുനായയുൈരാജിനു പരരം ൈലംരയുുനായ
റോണിറോടുആദയുംഇറങുുാൻതാൻആൈശയുകപുു
ടുുകതനുുുംസചുുിൻപറഞുുു.മുതുുയുുമുരളീധരൻഉ
ൾകപുുകെെിരചുുരണുുുസപ്ിനുുർൊരുൊയിരളംപി
െികുുാനുളുുകശുീലങുുയുകെകശുെകതുുകചറുകുുാൻഇ
െംബര–ൈലംബര കുടുുുകരടുു് നിർണായരൊകയ
നുുുംസചുുിൻഅഭികപുായകപുുടുുു.ആടുർണകെുുുിൽ
ഏറുുവംുനനുുായിരളിചുുയുൈികയആറാെനായാ
ണുഇറകുുിയത.ുഎനുുാൽ,റോണികയഅഞുുാെനാ
കുുിഇറകുുിയനീകുുംഫലംകചയതു.ുഗംഭിറികോ
പുുംെിനുുുംകപുരെനറതുുകെറോണിതിളങുുി.റോ
രരിരീെംഇനുുുയകുുുംലഭിചുുു.
അറതസെയം,മുതുുയുുമുരളീധരകനതികരകുടു
തൽനനുുായിരളികുുാൻതനികുുാകുകെനു്ുചുണുുി
കുുാടുുി പരിശീലരൻഗാരിരിർറുുുുകുുുഅനുെതി
റോകെറോണിൈാറുുിങുഓർഡറിൽസവുയംകപുറോ
ടു്ുകചയുുുരയായിരുനുുുകൈനുുാണുഇറതകുുുറിചു്ുഅ
നു്ുെീെിൽഅംഗൊയിരുനുുസുറരഷ്കറയനുകൈളി
കപുുടുതുുിയത.ുഇതിനുപിനുുാകലയാണുഇകുുാരയും
ആദയുംനിർറദുുശിചുുതുതാനാകണനുുസചുുികുുുകൈ
ളികപുുടുതുുൽ.ൈീറരദുുർകസൈാഗുകോതു്ുഒരുഅ
ഭിമുഖതുുിൽസംസാരികുുുരയായിരുനുുുസചുുിൻ.
2011റോരരിരീെതുുികുുുഓർെരളാണുഇരുൈരംു
പങുുുൈചുുത.ു
‘ഈസെയംരളതുുിൽൈിരാടംുഗംഭീറുകോതുുു
ളുുകുടുുുകരടു്ുെിരചുുരീതിയിൽമുറനുുറുരയായിരു
നുുു.എതിരാളിരകള പിനുുിലാകുുാൻ െിരകചുുരു
കുടുുുകരടുു്നമുകുു്ആൈശയുൊയിരുനുുു.ഈസെയ

തു്ുഞാൻൈീരുൈിറോടുപറഞുുു.ഇറപുുൾഒരുഇ
െംരയുുനാണു(ഗംഭീർ)ആദയുംപുറതുുാകുനുുകതങുുി
ൽെകറുുരുഇെംരയുുൻ(യുൈരാജുസിങ)ുറൈണംര
ളതുുിലിറങുുാൻ.െറിചു്ുൈലംരയുുനാണു(റൊഹെ്ലി)
പുറതുുാകുനുുകതങുുിൽെകറുുരുൈലംരയുുൻ(റോ
ണി)ഇറങുുണം.ഈസെയംഅഞുുാംനമുുറിൽഇ
റങുുാൻയുൈരാജുതയാറായിഇരികുുുരയായിരു
നുുു. പറകുുഎകുുുഅടുതുുിരുനുു ൈീരുൈിറോടു
ഞാൻപറഞുുു:ആദയുംൈിരാടുപുറതുുായാൽയുൈ
രാജു ഇറങുുരുത.ുഈ സെയതുു് ഇെംബര–ൈലം
ബരകുടുുുകരടു്ുനിർണായരൊണ.ു
യുൈരാജുെിരചുുറോെിലായിരുനുുുഎനുുതുസ
തയുൊണ.ുപറകു,ുെിരചുുരണുു്ഓഫുസപ്ിനുുർൊരു
ൊയിരളികുുുനുുകശുീലങുുയകുകുുതികരതകനുുുപരൊ
കോരുൊറുുംെിരചുുതാകുകെനു്ുഎനികുുുറോനുുി’
–സചുുിൻപറഞുുു.
ഗൗതംൈളകരെിരചുുരീതിയിലാണുഅനു്ുൈാറു്ു
കചയതുത.ുഅതുകൊണുുുതകനുു റോണിറയറപുു
കലസബ്കുെകുു്കോറടുുറുുുകചയുുുനുുഒരാളാണുകുടുുി
കനങുുിൽഅതു ൈളകരയധിരംസഹായരൊകംു.
അതുകൊണുു്ഞാൻൈീരുൈിറോടുപറഞുുു.ഈ
ഓൈർ രഴിയുറുപുൾ ൈാൽകുുണിയിൽ റോയി
റോണിറോടുഇകുുാരയുംപറയുര.ഞാൻഎനുുാ
യാലംു ഇൈികെതുുകനുു ഇരികുുാം’ – സചുുിൻ പറ
ഞുുു.സചുുിൻഇകുുാരയുംപറഞുുുപുർതുുിയാകുുും
മുൻപുരാണുനുുതുറോണിൈാൽകുുണിയിൽനി
നുു്കഡുസിങുറുെിറലകുു്നെകുുുനുുതാകണനുു്റസ
ൈാഗുപറഞുുു.ഞങുുൾറോണികയഅടുറതുുകുുു
ൈിളിചുുു.തകുുുമുനുുിൽൈചുുാണുഇകുുാരയുംസചുുിൻ
റോണിറോടുപറഞുുകതനുുുംകസൈാഗുൈിശദീര
രിചുുു.

ശമുുളംവവടുുികുുുറയകുുുാൻതയാറായിഇംഗുുീഷ്താരങുുൾ
ലണുുൻ:കൊറോണൈയുാപനതുുികനതുുുെർുുനു്ുകരുികുുറു്ുമുെങുുുര
യംുൈരുൊനംനിലയകുുുുരയംുകചയതുഅൈസരതുുിൽുുഅടു
തുുമുനുു്ൊസറതുുകുു്തങുുളുകെറൈതനംകുറയകുുുുൈാനുളുു
റോർുുഡികുുുആൈശയുംഅംഗീരരിചു്ുഇംഗുുണു്ുതാരങുുളംു.റോ
ർുുഡികുുുആൈശയുംഇംഗുുണുുികുുുറരകദുുുരരാറുളുുൈനിത-പുരു
ഷതാരങുുളാണുഅംഗീരരിചുുിടുുുളുുത.ു
റരകദുുുരരാറുളുുപുരുഷനുുാർുുഇംഗുുണു്ുറോർുുഡിനുഏരറദശം

5ലകുുംകൈുിടുുീഷ്പൗണു്ുറൈതനംകുറയകുുുുനുുതുൈഴിനൽുുകുകെ
നുുാണുഅറിയുനുുത.ുഇതുഏരറദശം20%ൈകരതങുുളുകെപഴയ
റൈതനതുുിൽുുനിനു്ുൈിടു്ുനൽുുകുനുുതിനുതുലയുൊണ.ുൈനിതതാ
രങുുളംുറൊചുുുൊരംുസറപുുർുുടു്ുറുുുുാഫുകെലുുാംറൈതനംകൈടുുികുുു
റയകുുുുൈാൻുുസമുുതിചുുിടുുുണു്ു.ഇംഗുുണുുിൽആറുൊസകതുുറോകു
ഡൗൺ കപുഖയുാപിചുുറോകെ കരുികുുറുു് അെകുുമളുുു എലുുാ
രളിരളകുെയംുനെതുുിപു്ുഅനിശുുിതതവുതുുിലായി.

യല്േഫ ബര്സിഡന്്്് അലകസ്ാണ്്ര
കഫറിൻ.

ബര്സീലിന്്്കാവല്്ദൈവംഇവിനെയാണ്

ബര്സീലിലല ഔ ര്് ലല ഡി ഓ ഫ ്അ പ്് ര സി ത ര സ ലി ക്്

െിൻുുസെ്ക(ുകൈലാറസ)്:കൊൈിഡു19െഹാൊരികുുിെയിലംുരാജയു
കതുുഫുടെുറോൾുുലീഗുൊയിമുറുനുടുുുറോകുകെനുു്കൈലാറസ.്
കൊൈിഡു19കുുുപശുുാതുുലതുുിൽുുലീഗുനിർുുതുുികൈറകുുണുുയാ
കോരുസാഹചരയുവുെികലുുനു്ുകൈലാറസ്ഫുടെുറോൾുുഅറോസി
റയഷൻുുജനറൽുു കസകരുടുുറി കസർുുജിസാർുുകദറുു്െസെ്രിപറഞുുു.
കൊൈിഡു19െഹാൊരികയതുുുെർുുനു്ുറോരകെമുുാടംുരായിരെ
തുുരങുുകളലുുാംനിർുുതുുികൈചുുിരികകുുയാണുൈയുതയുസത്നിലപാടു
ൊയികൈലാറസ്രംഗതുുുൈനുുിരികുുുനുുത.ുനിലൈിൽുുരാജയുകതുു
സാഹചരയുങുുളിൽുുആശങുുകപുുറെണുുഒനുുുെികലുുനുുുംരാണിരകള
കപുറൈശിപുുിചുുുകൊണുുുതകനുു െതുുരങുുൾുു നെതുുുകെനുുുംസാ
ർുുകദറു്ുെസെ്രിൈയുകുുൊകുുി.
ററുുുുഡിയതുുിറലകു്ുകപുറൈശിപുുികുുുനുുരാണിരൾുുകു്ുപനിയു
റടുുഎനു്ുപരിറോധിചുുറശഷകെകപുറൈശനംഅനുൈദികുുുകൈ
നുുുംനിലൈികലസാഹചരയുതുുിൽുുലീഗുെതുുരങുുൾുുനിർുുതുുികൈ
റകുുണുുയാകോരുസാഹചരയുവുെികലുുനുുുംസാർുുകദറുു്െസെ്രിപറ
ഞുുുകൊൈിഡു19റോഗംൈാധിചു്ുകൈലാറസിൽുുഇതുൈകരനാ
ലുറപരാണുെരിചുുത.ു
351റപർുുകു്ുറോഗംൈാധിചുുിടുുുണു്ു.എനുുാൽുുരായിരെതുുരങുു
കൊനുുുംറദുുാകുുാൻുുസർുുകുുാർുുതയാറായിടുുിലുു.കൊൈിഡുബൈറ
സ്ൈാധകയറപെിറകുുകണുുനുുുംറോഗംപെരാതിരികുുാൻുുജനങുു
ൾുു റോഡരുരഴികുുുരയംുഇെകുുികെബര രഴുകുരയംു കച
യതുാൽുുെതികയനുുാണുകൈലാറസ്കപുസിഡുു്ുഅലകെുസാണുുർുു
ലുകുുാകഷൻുുറകുുയുകെനിലപാട.ുകഗുാെങുുളികലജനങുുൾുുകെുാകുുറി
ൽുുപാെതു്ുപണികയടുകുുുരയാണ.ു
ആരംുകൊറോണകയകുുുറിചുു്പറയുനുുിലുു. കെുാകുുറംുപാെങുു
ളംുഎലുുാെഹാൊരികയയംുശെിപുുികുുുകെനുുുംലുകുുാകഷറകുുപ
റഞുുു.െറധുയഷയുൻുുരാജയുൊയതജകുുിസുുാനംുലീഗുെതുുരങുുൾുു
മുൻുുനിശുുയകപുരാരം ആരംഭികുുുകെനുു് ൈയുകുുൊകുുിയിടുുുണുു്.
കൈലാറസിനുപുറകെനികുുാരറഗുവ,രുറുണുുിതുെങുുിയരാജയുങുു
ളംുലീഗുെതുുരങുുളുൊയിമുറനുുടു്ുറോകുരയാണ.ു

ബെ ൽ ജി യം ഫടുനുോൾ
അനോസിനയഷൻ ബെടുുു
കൈുസെൽസ:്കൊറോണരാരണംസീസൺഇനിയംുൈാകുുിനി
ൽകകുുകൈൽജിയൻഫുടറുോൾഅറോസിറയഷൻരാജയുകതുു
ലീഗുഅൈസാനിപുുിചുുതീരുൊനംൊറുുിറയകുുും.ഇതികനതികരയു
റൈഫരംഗതു്ുൈനുുസാഹചരയുതുുിൽആണുകൈൽജിയൻഎഫു
എകപുതിറോധതുുിൽആയത.ുയുറൈഫഒരുതീരുൊനംഎടുകുുും
മുകമുുസീസൺഅൈസാനിപുുിചുുകൈൽജിയതുുികുുുരീതിശരി
യായിലുുഎനു്ുയുറൈഫഅറിയിചുുിരുനുുു.
രണു്ുദിൈസംമുമു്ുകൈൽജിയൻലീഗുഅൈസാനിപുുികുുുരയംു
ഒനുുാെതുഉണുുായിരുനുുകുുബുകരുുകഷകയചാമുുുയനുുാരായികപുഖയുാ
പികുുുരയംുകചയതുിരുനുുു.ഈനെപെിഅപരവുൊണുഎനുുായി
രുനുുുയുറൈഫപറഞുുത.ുകൈൽജിയൻകുുരുരകളഅടുതുുസീ
സണിൽചാമുുുയൻസ്ലീഗിറോയുറോപുുലീഗിറോപരിഗണികുുു
രയിലുുഎനുുുംയുറൈഫൈകുുാകുുൾപറഞുുിരുനുുു.
ഇറോകെയുറൈഫയുൊയിചർചുുനെതുുാൻതയുുാറായിരികുുുര
യാണുകൈൽജിയൻഎഫുഎ. യുറൈഫയുൊയിചർചുുനെതുുി
ഈതീരുൊനംനിലനിർതുുുരറോഅലുുാകയങുുിൽയുറൈഫആ
ൈശയുകപുുടുനുുതുറോകലലീഗുപുനരാരംഭികുുുറോകചയുുുരആയി
രികുുുംകൈൽജിയൻഫുടറുോൾഅധികുതരർകുു്മുനുുിലുളുു
റോംൈഴിെ.

ബെലാറസ ്ലീഗമുായി
മനുനുടുു്ു

അതുപറയാൻഅയാളാര:ുഗാവസക്ർ
മംുബൈ∙കൊറോണബൈറസ്ൈയുാപനതുുികുുുപശുുാതുുല
തുുിൽഇനുുുയയികലരാജയുാനുുര,ആഭയുനുുരകരുികുുറു്ുതാരങുുളു
കെശമുുളംകൈടുുികുുുറയറുകുുണുുിൈരുകെനു്ുപറഞുുഇനുുുയകരുി
കുുററുുഴസു്അറോസിറയഷൻ (ഐസിഎ) കപുസിഡുു്ുഅ
റോകുെൽറോകതുയകുുുകെതിറരരുകുുൈിെർശനവുൊയിമുൻ
ഇനുുുയൻരയുാപറുുുൻകുെിയായസുനിൽഗാൈസര്ർരംഗതുു്.
താരങുുളുകെശമുുളംകൈടുുികുുുറയകുുുുകെനുുുപറയാൻആരാ
ണുഅറോകുെൽറോകതുയകുുു്അധിരാരംനൽരിയകതനുു
രാരയുംആശുുരയുമുളൈാകുുുനുുതാകണനുു്ഗാൈസര്ർചുണുുി
കുുാടുുി.ഒരുൊധയുെതുുികലഴുതിയറൊളതുുിലാണുെൽറോകതു
യകുകുുതികരഗാൈസര്ർൈിെർശനമുയർതുുിയത.ു‘രളികുുാരു
കെകപുതിഫലംകൈടുുികുുുറയകുുുുനുുതുഅകതുനലുുനെപെിയകലുു
നു്ുഎനികുുറിയാം.പറകു,ുസംഘെനയുകെ(ൈിസിസിഐയു
കെ)ൈരുൊനംകുറഞുുാൽസവുാഭാൈിരൊയംുരളികുുാരംുകപു
തിഫലതുുിൽകുറവുൈരുകെനു്ുകപുതീകുുികുുണം’–ഇതായിരു
നുുുഅറോകുെൽറോകതുയുകെപരാെർശം.
അറതസെയം,കൊറോണബൈറസ്ൈയുാപനംനിെിതുുംെ
തുുരങുുൾറദുുാകുുിയതുൈിസിസിഐയകുുു്രനതുുസാമുു
തുുിരനഷുുംൈരുതുുിറയകുുാകെങുുിലംുതാരങുുളുകെശമുുളം
കുറയകുുുുനുുരാരയുംഇതുൈകരപരിഗണനയിലികലുുനു്ുൈിസി
സിഐകെുഷറർഅരുൺധുെൽൈയുകുുൊകുുിയിരുനുുു.
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കൊ ച്്ി: ഏ െ ക്്ാ യ വാ ങ്്ി യി ട്്് ക ്റ 
ച്്് ര െം ത രാ നോ എ ന്് കെ റ ്
െി ട െ ര്്ഷ െ ര ്കട നോ ദയ് ത്്ി 
ന ്മ ്ന്്ി ല്് േി സഹാ യ രാ യി
വെ മ െ ര്്ത്്് െ യാ ണ ്െ ച്് വ 
ട ക്്ാ ര്്. ഈ  സീ സ െി കെ ഏ റ്് 
വം് ക ്റ ഞ്് വി െ യാ ണ ്േി െ വി ല്്
ഏ െ ക്്ാ യ ക്്് ഉ ള്് ത.് എ ന്്ാ ല്് ആ  വി െ 
യക്്്് നോ ലം് ഉ തര് ന്്ം വി റ്്് േി തയ് വ ്ത്്ി 
ക്്് ള്് ര െം െ കണ് ്ത്്ാ ന്് െ ര്്ഷ െ ര്്ക്്് െ 
ഴി യ ്ന്്ി ല്്.  ഏ െ ക്്ാ യ യ ്കട ഇ- നെ െം േി െ ച്് 
തി കോ പ്്ം െ ച്് വ ട ക്്ാ ര ്കട െ ട െ ളം് അ ട ച്് 
നൊ കട ഏ െം െ ര്്ഷ െ ര്് േ ട്്ം  തി രി യ ്െ യാ ണ.്

13ന ് േി ര്്ത്്ി യ ഇ- നെ െം െ ര്്ഷ െ ര ്കട ആ 
വ ശയ് കത് ്ത്്് ട ര്്ന്്് േി ബ ന്് േ െ നോ കട
18ന ് േ ട ത്്ി കയ ങ്്ി ലം് 19ന ് േ ട ന്് നെ െ ത്്ി 
ന ്നശ ഷം വീ ണ്്്ം േി ര്്നത് ്ണ്്ി വ ന്്്. അ ന്്്
േ ട ന്് നെ െ ത്്ി ല്് െി നോ യക്്്് 3198 ര ്ര ഉ യ 
ര്്ന്് വി െ യം് 2359 ര ്ര ശ രാ ശ രി വി െ യ ്മാ 
ണ ് നര ഖ കപ് ്ട ്ത്്ി യ ത.് അ തി ന ് നശ ഷ വം്
കെ റ ്െി ട െ ര്്ഷ െ രി ല്് േി ന്്് െ ച്് വ ട ക്്ാ ര്്
ഏ െ ക്്ാ യ വാ ങ്്ി യി ര ്കന് ്ങ്്ി ലം് നോ 
കഡ്ൗ ണ്് ഗര് ഖയ്ാ രി ച്് നൊ കട അ തം് അ ട 
ഞ്്്.

4000 ര ്ര യക്്്് മ ്െ ളി ല്് എ ത്്ി യ ഏ െ 
ക്്ാ യ യ ്കട വി െ രൗ ര തവ് േി യ മ വ ്മാ യി ബ 
ന്് കപ് ്ട്്് ഡ ല്്ഹി യി ല്് ഉ ണ്്ാ യ ഗര് ശ് േ ങ്് 
ള്്ക്്് നശ ഷ മാണ ്ക ്റ യാ ന്് ത ്ട ങ്്ി യ ത.് അ 
തി ന ്നശ ഷം വി െ ക ്ത്് കേ ഇ ടി യ ്െ യാ യി 
ര ്ന്്്. ക ്ട ്ത ല്് കമ ച്് കപ് ്ട്് വി െ െ ഭി ക്്് കമ ന്്
ഗര് തീ ക്് യി ല്് ഏ െ ക്്ാ യ സ ്ക്്ി ച്്് വ ച്് െ 

ര്്ഷ െ രാ ണ ്ഇ നപ് ്ള്് വ െ യ ്ന്് ത.് എ 
ല്്ാ െ ച്് വ ട സ്്ാ ര േ ങ്് ളം് അ ട ച്് 
നൊ കട േ ഷ്്ം സ ഹി ച്്് നോ ലം്

വെ വ ശ മ ്ള്് ഏ െ ക്്ാ യ
വി ല്്ക്്ാ ന്് െ ര്്ഷ െ 

ര്്ക്്് െ ഴി യ ്ന്്ി ല്്.
നെ െം േി ന്് നശ ഷം
2000 ര ്ര യക്്്് വ കര
െ ച്് വ ട ക്്ാ ര്് ഏ െ ക്്ാ 
യ എ ട ്ത്്ി ര ്ന്്്. വി 

ര െി യി കെ ഗര് തി സ ന്്ി മ ്െം 3500 ര ്ര 
യക്്്് വാ ങ്്ി യ ഉ തര് ന്്ം നോ ലം് വി ല്്ക്്ാ ന്്
െ ഴി യാ കത കെ ട്്ി ക്്ി ട ക്്് ന്് തി ോ ല്് വെ 
കോ ള്്ി യ സ്്ി തി യി ൊ ണ ്െ ച്് വ ട ക്്ാ രം്. 

െ ട ്ത്് നവ േ െി േി കട ഏ താ നം് ത വ െ മ 
ഴ െ ഭി കച് ്ങ്്ി ലം് ഏ െം ക ്ഷി യ ്കട േി െ േി 
ല്്പ്്് ഇ നപ് ്ഴം് ഭീ ഷ െി യി ൊ ണ.് ജ െ ദൗ ര്്െ 
ഭയ് മാ ണ ്മ ്ഖയ് ൊ ര െം. ആ റ ്െ ളം് നൊ ട ്െ 
ളം് ക ്ള ങ്് ളം് െി െ റ ്െ ളം് ഒ പ്്ം ക ്ഴ ല്്ക്്ി 
െ റ ്െ ളം് വ റ്്ി യ നൊ കട ശ ്ദ്് ജ െ ക്്ാ മ ത്്ി 
ന ് നോ ലം് ര രി ഹാ രം ൊ ൊ ന്് െ ര്്ഷ െ 
ര്്ക്്് െ ഴി യ ്ന്്ി ല്്. വ ള ഗര് നോ ഗ ങ്് ള്് േ ട 
ത്്ാ നം് െ ഴി യ ്ന്്ി ല്്. വഹ നറ ഞ്്ി കെ ഏ െ 
ന്ത ്ട്് ങ്് ളി ല്് ത മി ഴേ്ാ ട്്ി ല്് േി ന്്് ള്് കൊ 
ഴി ൊ ളി െ ളാ ണ ്ക ്ട ്ത ൊ യി എ ത്്ി യി ര ്ന്് 
ത.് അ വി കട േി ന്്് കൊ ഴി ൊ ളി െ ള്് എ ത്്ാ 
താ യ നപ് ്ള്് മ ്ത ല്് െ ര്്ഷ െ ര്് ആ ശ ങ്് യി ൊ 
യി. വ ള ങ്് ളം് മ റ്്്ം െ ഭി ക്്് ന്് െ ട െ ള്് പ ്ട്്ി യ 
നൊ കട സവ് ന്്ം േി െ യക്്്് വ ള ഗര് നോ ഗം േ ട 
ത്്ാ ന ്ള്് െ ര്്ഷ െ ര ്കട ഗശ് മ ങ്് ള്്ക്്്ം തി രി 
ച്് ടി നയ റ്്്.

കവള്ത്്കൊന്്ിന്കണ്്ീര്്വില
കൊ ച്്ി: രാ ജയ് വയ്ാ ര െ 
മാ യി നോ ട്് ല ്െ ളം് റ 
നറ്്്് റന്്്് െ ളം് അ ട ച്്ി 
രി ക്്് ന്് തി ോ ല്് ഭ 
ക്്്യ എ ണ്് ആ വ ശയ്ം
മാ ര്്ച്്്- ഏ ഗര്ി ല്് മാ സ 
ങ്് ളി ല്് ക ്റ യം്. രാ ജയ് 
കത് ് കോ ത്്ം ഭ ക്്്യ
എ ണ്് യ ്കട 40 ശ ത മാ 
േ വം് നോ ട്് ല്്, റനറ്്്് റന്്്് െ ള്്, െ ഫ 
റ്്ീ രി യ െ ള്് എ ന്്ീ നമ ഖ െ യി ൊ ണ ്ഉ ര 
നോ ഗി ക്്് ന്് ത.്

ആ ഭയ് ന്് ര ആ വ ശയ്ം േി റ നവ റ്്ാ ന്് രാ 
ജയ് ത്്് ആ വ ശയ് മാ യ നറ്്്് ക്്് കണ് ്ന്്്
നോ ള്്വ ്്്് എ ക് സഗ്ട്ാ ക് നറ് ്ഴ് സ ് അ 
നോ സി നയ ഷ ന്് ഒ ഫ ് ഇ ന്്്യ (എ സഇ് 
എ) എ ക് സി െയ് ്ട്്ീ വ ് ഡ യ റകറ്്് ര്്
ബി.വി. നമ ത്് ര റ ഞ്്്.

ഭ ക്്്യ എ ണ്് യ ്കട ഗര് തി മാ സ ഉ ര നോ 
ഗം ഗര് തി മാ സം 18-19 െ ക്്ം ട ണ്് ആ ണ.്
നോ ട്് ല ്െ ള്്, റ നറ്്്് റന ്െ ള്്, ഭ ക്് െ 
ശാ െ െ ള്് എ ന്്ി വ അ ട ച്് തി ോ ല്് ആ വ 
ശയ്ം  ക ്റ യം്. നോ ക്്്ഡൗ ണ്് ൊ െ യ ള 
വി ല്് ഗാ ര്്ഹി െ ഉ ര നോ ഗം അ ല്്പ്്ം ക ്
ടാ േി ട യ ്ള്് തി ോ ല്് ഇ ടി വിക്്് വയ്ാ 
പത്ി െ െ ക്്ാ ക്്് ന്് ത ്ബ ്ദ്്ി മ ്ട്്ാ കെ 
ന്്ാ ണ ്േി െ വി കെ വി െ യി ര ്ത്് ല്്.

െ ട ്ക ് എ ണ്് യ ്കട ഗര്ാ നദ ശി െ ഉ 
തര്ാ ദ േം േ ട ക്്് ന്്് ണ്്്. രാ ജ സ്്ാ േി 

ലം് മ ധയ് ഗര് നദ ശി ലം് െ 
ട ്ക ് വി ള കവ ട ്പ്്് േ ട 
ക്്് ന്്്ണ്്്, അ തി ോ ല്്
എ ല്്ാ ഗര്ാ നദ ശി െ നഗ്രാ 
സ സിങ ്മി ല്്് െ ളം് ഗര് 
വ ര്്ത്്ി ക്്് ന്്് ണ്്്. ഭ 
ക്്്യ എ ണ്് യക്്്് ള്് ഇ 
ന്്്യ യ ്കട കോ ത്്ം ആ 
വ ശയ്ം ഗര് തി വ ര്്ഷം 230

െ ക്്ം ട ണ്് ആ ണ,് ഇ ത ്ഗര് ധാ േ മാ യം്
ഇ റ ക്്് മ തി യി ല ്കട യാ ണ.് മ നെ ഷയ് യി 
ല്് േി ന്്്ം ഇ നത് ്നേ ഷയ് യി ല്് േി ന്്്ം
രാ ജയ്ം രാം  ഓ യി ല്് ഇ റ ക്്് മ തി കെ യ്്് 
ന്്്. 2018-19 വി ര െ േ വ ര്്ഷ ത്്ി ല്്
(േ വം ബ ര്്- ഒ കന്റ് ്ബ ര്്) ഇ ന്്്യ യ ്കട
സ സയ് എ ണ്് ഇ റ ക്്് മ തി 3.5 ശ ത മാ േം
ഉ യ ര്്ന്്് 155.5 െ ക്്ം ട ണ്്ാ യി ര ്ന്്്. മ ്
ന്്വ ര്്ഷ കത് ്145.16 െ ക്്ം ട ണ്്ി ല്് േി 
ന്്് 2018-19 വി ര െ േ വ ര്്ഷ ത്്ി ല്് ഭ 
ക്്്യ എ ണ്് യ ്കട െ യ റ്്് മ തി 149.13 െ 
ക്്ം ട ണ്്ാ യി ഉ യ ര്്ന്് നപ് ്ള്്, ഭ ക്്്യ 
നോ ഗയ് മ ല്്ാ ത്് എ ണ്് യ ്കട ഇ റ ക്്് മ 
തി 5,09,748 ട ണ്്ി ല്് േി ന്്് 6,36,159 ട 
ണ്്ാ യി ഉ യ ര്്ന്്്. 2019 േ വം ബ ര്് മ ്ത 
ല്് 2020 കഫ ഗബ് ്വ രി വ കര യ ്ള്് ൊ െ 
യ ള വി ല്് ഇ റ ക്്് മ തി 6.1 ശ ത മാ േം ഇ 
ടി ഞ്്് 45,63,791 ട ണ്്ാ യി. െ ഴി ഞ്് വ 
ര്്ഷം ഇ നത ൊ െ യ ള വി ല്് ഇ ത്
48,62,849 ട ണ്്ാ യി ര ്ന്്്.

കോട്്ല്കള്്അടഞ്്്;
ഭക്്്യകയണ്്യക്ടഡിമാനഡ്ക്റഞ്്്

മം് വബ: ഹി ന്്് സ്്ാ ന്് യ ്െി െി വ ര്്
െി മി റ്് ഡ ് (എ ച്്് യ ്എ ല്്) ഗ്്ാ ക് നോ
സമ്ി ത്്് വല് ്ന്് െ ണ്്സയ് ്മ ര്് കഹ 
ല്്ത്്് കെ യ ര്് െി മി റ്് ഡ ്(ജി എ സ് കെ 
സി എ ച്്്) െ യ േം പ ്ര്്ത്്ി യാ യി.
31,700 നൊ ടി ര ്ര യ ്കട കമ ഗാ ഡീ ല്്
ഗര് ഖയ്ാ രി ച്്് ഒ ര ്വ ര്്ഷ ത്്ി ന ്നശ ഷ മാ 
ണ ്േ ട ര ടി െ ള്് പ ്ര്്ത്്ി യാ ക്്് ന്് ത.്
എ ച്്് യ ്എ ല്്ി ക്്് ഡ യ റ കറ്്് ര്് നോ 
ര്്ഡി ക്്് അ ന ്മ തി നോ കട ജി എ സ് 
കെ യി ല്് േി ന്്് നോ ര്്െി ക് സ ് ഗബ്ാ 
ന്്ഡ ് സവ് ന്് മാ ക്്ാ ന്് െ മ്് േി 3,045
നൊ ടി ര ്ര യം് അ ധി െ മാ യി േ ല്്െി 
യി ട്്് ണ്്്. 

ജി എ സ് കെ സി എ ച്്ി ക്്് ഗബ്ാ ന്്ഡ ്
െ ളാ യ നോ ര്്െി ക് സ,് ബ ്റ്്്്്, മാ ള്്നട് ്
വ എ ന്്ി വ ഇ േി മ ്ത ല്് നോ ഷ ൊ ഹാ 
ര വി ഭാ ഗം ഉ തര് ന്് ങ്് ള്് ഉ ള്്കപ് ്ട ്ന്്
എ ച്്് യ ്എ ല്്ി ക്്് ഫ ്ഡ ്ആ ന്്ഡ ്റി ഗഫ് 
ഷ് കമ ്്്് ബി സി േ സി ക്്് ഭാ ഗ മാ കം്.
െ യ േ ത്്ി ക്്് ഭാ ഗ മാ യി ജി എ സ് കെ 
സി എ ച്്ി ക്്് 3,500 ജീ വ േ ക്്ാ ര്് ഇ 
നപ് ്ള്് ആം നല് ് -ഡ ച്്് ഭീ മ ോ യ യ ്
െി െി വ റി ക്്് ഇ ന്്്യ ന്് വി ഭാ ഗ ത്്ി ന്
െീ ഴി ൊ യി. 

ഈ  ഇ ട രാ ട ്അ ന ്സ രി ച്്്, ജി എ സ് 
കെ യ ്കട ഗബ്ാ ന്്ഡ ്െ ളാ യ എ നോ,
നഗ്ൊ സി ന്്, കസ ന്്നോ വഡ ന്് ത ്ട 
ങ്്ി യ വ രാ ജയ് ത്്് എ ച്്് യ ്എ ല്് വി ത ര 
െം കെ യ്്്ം.

എച്്്യ്എല്്
കോര്്ലിക്സ്വാങ്്ി

യിഎസട്ിതാകഴക്്്
േയ് ്ഡ ല്്ഹി: ത ്ട ര്്ച്് യാ യ ോ 
ല ്മാ സം ഒ ര ്െ ക്്ം നൊ ടി ര ്
ര യക്്്് മ ്െ ളി ൊ യി ര ്ന്് ജി 
എ സട്ി വ ര ്മാ േം മാ ര്്ച്്ി ല്് താ 
നോ ട്്് നോ യി. 97,597 നൊ ടി ര ്
ര മാ ഗത് മാ ണ ്മാ ര്്ച്്ി കെ ജി എ 
സട്ി. കഫ ഗബ് ്വ രി യി കെ വയ്ാ 
രാ ര ത്്ി ക്്് േി ക ്തി യാ ണ ്മാ 
ര്്ച്്ി ല്് സ ര്്ക്്ാ രി കെ ത്്് െ. െ 
ഴി ഞ്് വ ര്്ഷം മാ ര്്ച്്ി ല്് 1.06 െ 
ക്്ം നൊ ടി ര ്ര െ ഭി ച്് താ ണ.്
കൊ വി ഡി ക്്് യം് നോ ക്്്ഡൗ 
െി ക്്് യം് നര രി ല ്ള്് ക ്റ വ്
ഏ ഗര്ി െി കെ േി ക ്തി രി രി വി 
നെ വയ് ക്് മാ ക.്

മാ ര്്ച്്് രി രി വ ്നോ ശ മാ കയ ങ്്ി 
ലം് വാ ര്്ഷി െ ജി എ സട്ി വ ര ്
മാ േം ബ ജ റ്്ി കെ പ ്ത ്ക്്ി യ എ 
റ്്്്ി നമ റ്്ി കേ ക്്ാ ള്് അ ല പ്്ം കമ 
ച്് മാ ണ.് വാ ര്്ഷി െ രി രി വ ്12.16
െ ക്്ം നൊ ടി ര ്ര യ ്ണ്്്. പ ്ത ്
ക്്ി യ െ ക്്്യം 11.26 െ ക്്ം നൊ 
ടി യാ യി ര ്ന്്്. 2018-19ല്് 11.6  
െ ക്്ം നൊ ടി ര ്ര യാ യി ര ്ന്്്
രി രി വ.് 2019-20കെ  ബ ജ റ്്ി ല്് െ 
ക്്്യ മി ട്് ത ് 12.17 െ ക്്ം നൊ ടി
ര ്ര യാ ണ.് ഈ  കഫ ഗബ് ്വ രി യി 
ൊ ണ ്െ ക്്്യം 11.26 െ ക്്ം നൊ 
ടി യി നെ ക്്് താ ഴത്്്ി യ ത.് ജി എ 
സട്ി വ ര ്മാ േം ഗര് തീ ക്് നോ 
കെ വ കന് ്ങ്്ി ലം് െ റ്്്്ം സ ്വ ര ്
മാ േം െ ക്്്യ മി ട്് തി ലം് 23 ശ ത 
മാ േം ക ്റ വാ യി.

കപകഗ്ടാളം്ഡീസലം്
വാങ്്ാന്്ആളില്്

േയ് ്ഡ ല്്ഹി: രാ ജയ് കോ ട്്ാ കെ
അ ട ച്്് പ ്ട്് ല്് ഗര് ഖയ്ാ രി ച്് നൊ 
കട മാ ര ച്്് മാ സ ത്്ി ല രാ ജയ് ത്്്
ഇ ന്് േ ഉ ര നോ ഗം ഗ െയ് മാ യി
ക ്റ ഞ്്്. െ ഴി ഞ്് വ ര ഷ കത്്
അ നര ക്്ി ച്്് ഈ  മാ ര ച്്ി ല കര 
നഗ്ടാ ള വി ല പ്് േ യി ല 17 ശ ത മാ 
േ വം് ഡീ സ ല 26 ശ ത മാ േ വ ്
മാ ണ ്െി ല്് റ വി ല പ്് േ യി ല ക ്
റ വ ്ണ്്ാ യി ട്്് ള്് ത.് കോ ത ്നമ 
ഖ െ എ ണ്് െ മ്് േി െ ളാ യ ഇ 
ന്്്യ ന ഓ യി ല, ഹി ന്്് സ്്ാ ന
കര നഗ്ടാ ളി യം, ഭാ ര ത ്കര നഗ്ടാ ളി 
യം എ ന്്ി വ ര ്കട െി ല്് റ വി ല പ്് 
േ അ ടി സ്്ാ േ മാ ക്്ി യാ ണ്
ഈ  െ െ ക്്്. മാ ര ച്്ി ല കര നഗ്ടാ 
ളി ക്്് ഗര്ാ നദ ശി െ വി ല പ്് േ
1.94 ദ ശ െ ക്്ം ട ണ്്ാ യം് ഡീ സ 
ല 4.98 ദ ശ െ ക്്ം ട ണ്്ാ യം് ക ്
റ ഞ്്്. കൊ നോ െ വയ്ാ ര േം ത 
ട യ ്ന്് തി ോ യി ഗര് ധാ േ മ ഗന്്്ി
േ നര ഗദ്്് നോ ദി ഗര് ഖയ്ാ രി ച്് 21 ദി 
വ സ കത് ് രാ ജയ് വയ്ാ ര െ അ ട 
ച്്് പ ്ട്് ല ഏ ഗര്ി ല ര ക ്തി നോ 
കട അ വ സാ േി ക്്്ം. വി മാ േ ങ്് 
ള ട ക്്ം സ ര വീ സ ്േി ര ത്്ി കവ ച്് 
നൊ കട മാ ര ച്്് മാ സ ത്്ി കെ വി 
മാ േ ഇ ന്് േ വി ല പ്് േ യി ല 33
ശ ത മാ േ ത്്ി ക്്് ഇ ടി വാ ണ ്വ 
ന്്ി രി ക്്് ന്് ത.് മാ ര ച്്ി ല
4,50,000 ട ണ്്ാ ണ ് വി മാ േ ഇ 
ന്് േം വി റ്് ത.് അ നത സ മ യം
രാ െ െ വാ ത െ വി ല പ്് േ മ ്ന
വ ര ഷ നത് ്ക്്ാ ള 1.7 ശ ത മാ േം
ഉ യ ര ന്്് 2.3 ദ ശ െ ക്്ം ട ണ്്ാ യി 
ട്്് ണ്്്. നോ ക്്്ഡൗ ണ ഗര് ഖയ്ാ രി 
ക്്് ന്് തി ന ്മ ്മ്്് ത കന് ്വി മാ 
േ സ ര വീ സ ്െ ളി െ ട ക്്ം േി ര വ 
ധി േി യ ഗന്്് െ ങ്് ള രാ ജയ് ത്്്
ഏ ര കപ് ്ട ്ത്്ി യി ര ്ന്്്.

ഡിപികവള്്ഡിന്
കെസ്്്്്ഗര്ീന്്പ്രസ്കാരം

കൊ ച്്ി: മാ ന ്ഫാ കച്്് റി ങ ് സ 
വല് ്കെ യി ന്് അ വാ ര്്ഡ ്െ ളി 
ല്് ഡി രി നവ ള്്ഡ ്ഇ ന്്്യ യക്്്്
മി െ ച്് ഗഗ്ീ ന്് ഗര്ാ കറ്്്ീ സ സ ്പ ്ര 
സ് ൊ രം െ ഭി ച്്്. ര രി സ്്ി തി
സൗ ഹ ്ദ വം് സ ്സ്്ി ര വ ്മാ യ
സം രം ഭ ങ്് കള മാ േി ച്്ാ ണ ്പ ്ര 
സ് ൊ രം. മം് വബ യി ല്് േ ട ന്്
ഒ ന്്ര താം മാ ന ്ഫാ കച്്് റി ങ ്സ 
വല് ്കെ യി ന്് ഉ ച്് നൊ ടി യി ല്്
പ ്ര സ് ൊ രം സ മ്്ാ േി ച്്്.

കയ്യാതിലാബസ്്
മാര്്കോഹാന്്ഡ്വാഷ്

പ്റത്്ിറക്്ി
കൊ ച്്ി: രാ ജയ് 
കത് ്മ ്ന്്േി ര എ 
ഫഎ്ം സി ജി െ മ്് 
േി െ ളി കോ ന്്ാ യ
നജ്യാ തി ൊ ബസ്്
മാ ര്്നോ ഹാ ന്്ഡ്
വാ ഷ ് വി ര െി യി 

െി റ ക്്ി. െ ഴി ഞ്് ജ ന ്വ രി യി 
ൊ ണ ്െി െവ്ി ഡ ്ഹാ ന്്ഡ ്വാ ഷ്
വി ര െി യി നെ ക്്് െ മ്് േി ഗര് 
നവ ശി ച്് ത.് കൊ വി ഡ-്19 കേ ര 
ശ്്ാ ത്് െ ത്്ി ല്് 85 ര ്ര വി െ 
യ ്ള്് 200 മി ല്്ി െി റ്് ര്് 60 ര ്ര 
യക്്്ാ ണ ് േ ല്്ക ്ന്് കത ന്്്
നജ്യാ തി ൊ ബസ് ്മാ കേ ജി ങ ്ഡ 
യ റ കറ്്് ര്് എം. ആ ര്്. നജ്യാ തി ര റ 
ഞ്്്.

പ്തിയവായപ്കള്മായി
കകഎഫസ്ി

കൊ ച്്ി: നോ ക്്്ഡൗ 
െി കേ ത ്ട ര്്ന്്് ഗര് 
തി സ ന്്ി യി ൊ യ
സം രം ഭ െ ര്്ക്്് വെ 
ത്്ാ ങ്്് മാ യി നെ ര 
ള ഫി ോ ന്്സ ് നൊ 
ര്്പ്് നറ ഷ ന്്. സം 
സ്്ാ േ കത് ് സ ്

ക്്്മ, കെ റ ്െി ട, ഇ ട ത്് രം സം രം ഭ ങ്് ള്്ക്്ാ യി മ ്ന്്് ത ര ത്്ി ല ്ള്്
വാ യര് െ ളാ ണ ്കെ എ ഫസ്ി അ വ ത രി പ്്ി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.്

കൊ വി ഡ-്19 വയ്ാ ര േം ത ട യാ നം് നോ ഗി െ ള്്ക്്് ആ ശവ്ാ സം േ 
ല്്ൊ നം് സ ഹാ യി ക്്് ന്് ഉ തര് ന്് ങ്് ള്് േി ര്്മി ക്്് ന്് െ മ്് േി െ 
ള്്ക്്് െ ളി ത മാ യ വയ് വ സ്് െ നോ കട അ ഞ്്് നൊ ടി ര ്ര വ കര വാ യര്
േ ല്്ക ്ന്് താ ണ ്അ തി ല്് ആ ദയ് നത് ്ത.് ഉ ര െ ര െ ങ്് ള്് വാ ങ്്് ന്് 
തി നം് അ സം സ് ക ്ത വ സത് ്ക്് ള്് വാ ങ്്് ന്് തി നം് മ റ്്് സാ മ്് ത്്ി 
െ ആ വ ശയ് ങ്് ള്്ക്്്ം ഈ  വാ യര് ഗര് നോ ജ േ കപ് ്ട ്ത്്ാ ോ കം്. ര 
ണ്്ാ മ കത് ് വാ യര്, േി െ വി ല്് വാ യര് കയ ട ്ത്്ി ട്്് ള്് സം രം ഭ ങ്് 
ള്്ക്്് നോ പ്്് അ പ്്് എ ന്് േി െ യി ല്് എ ട ്ക്്ാ വ ്ന്് വ യാ ണ.് ഇ തി ോ 
യി ഗര് നത്യ െം ഈ ട ്വ യന്ക് ്ണ്് ആ വ ശയ് മി ല്്.

ഏ കൊ ര ്എം എ സഎ്ം ഇ സം രം ഭ ങ്് ള്്ക്്്ം 50 െ ക്്ം ര ്ര വ കര
വാ യര് േ ല്്ക ്ന്് താ ണ ്മ ്ന്്ാ മ കത് ്ര ദ്് തി. എം എ സഎ്ം ഇ യ ്
െി റ്്് െ ള്്ക്്് പ ്റ നമ എം എ സഎ്ം ഇ നമ ഖ െ യ ്മാ യി ബ ന്് കപ് ്ട്് സം 
രം ഭ ങ്് ള്്ക്്്ം ആ ന ്ക ്െയ്ം െ ഭി ക്്്ം. വി റ്്് വ ര വി ക്്് അ ടി സ്്ാ േ 
ത്്ി ൊ ണ ്വാ യര്ാ ത ്െ േി ശ്് യി ക്്് െ. തി രി ച്് ട വി ോ യി 36 മാ സ 
കത് ്സാ വ ൊ ശം െ ഭി ക്്്ം. ആ ദയ് കത് ്12 മാ സ ത്്ി ന ്നശ ഷ നമ തി 
രി ച്് ട വ ്ത ്ട ങ്്് െ യ ്മ ്ള്്്. േി െ വി ല്് വാ യര് എ ട ്ത്്ി ട്്് ള്് വ ര്്ക്്്
രാ കക് ്ജി ക്്് ഭാ ഗ മാ യ ്ള്് കോ റ നട് ്റി യ വം് കെ എ ഫസ്ി േ ല്്െി വ 
ര ്ന്്് ണ്്്. റി സ ര്്വ ്ബാ ങ്്് റി നപ് ്േി ര ക്്് ക ്റ ച്് തി ക്്് ഭാ ഗ മാ യി േി 
ര ക്്ി ല ്ണ്്ാ ക ്ന്് മാ റ്് ത്്ി ക്്് ആ ന ്ക ്െയ്ം ക ്ടി കോ റ നട് ്റി യം ൊ 
ൊ വ ധി ക്്് നശ ഷം സം രം ഭ െ ര്്ക്്് െ ഭയ് മാ ക്്് കമ ന്്് കെ എ ഫസ്ി അ 
ധി ക ്ത ര്് ര റ ഞ്്്.

ഇനിപഴയസവ്ര്്ണത്്ില്്വില്്പ്്നക്്ാലം
കൊ ച്്ി: സ മ്്് ര്്െ അ ട ച്്ി ട െി ന്
നശ ഷം വി ര െി െ ള്് ത ്റ ക്്് ന്പ ്
ള്് ര ഴ യ സവ് ര്്െം വി റ്് ഴി ക്്ാ ന്് സാ 
ധയ് ത ക ്ട ്ത ൊ കെ ന്്് വി ര െി വി 
ദ ഗധ് ര്്. മ ്ന്്് ആ ഴച്്് യാ യി ത ്ട ര ്
ന്് നോ ക ് ഡൗ െി ന ് നശ ഷ മ ്ള്്
സാ മ്് ത്്ി െ ര ്രി ത നോ െ േ ത്്ി ന്
നവ ണ്്ി വയ് ക്്ി െ ള്് ര ഴ യ സവ് ര്്െം
വി റ്്് ര െ മാ ക്്ാ ന്് സാ ധയ് ത ക ്ട ്ത 
ൊ കെ ന്്ാ ണ ്െ െ ക്്ാ ക്്് ന്് ത.്

നെ ര ള ത്്ി കെ ഉ ര നോ ക്്ാ ക്് ളി 
ല്് ഭ ്രി ര ക്് വം് സവ് ര്്െം വാ ങ്്് 
ന്് ത ് അ െി യ ്ന്് തി നം്, ര െ 
ത്്ി ക്്് ആ വ ശയ്ം വ ര ്ന്പ ്ള്് വി 

ല്്ക്്ാ നോ ര െ യം വ 
യക്്്ാ നോ ആ ണ.്
ൊ ര്്ഷി െ ഉ തര് ന്് 
ങ്് ള്് വി 
ല്്ക്്ാ ന്് െ 
ഴി യാ ത്് 
തം് വി െ ക ്
റ വാ യ ത ്മാ യ
സാ ഹ െ രയ് മ ്ള ള തി ോ ല്് െ ര്്ഷ െ ര്്
വെ വ ശ മ ്ള്് ര ഴ യ സവ് ര്്െം വി 
ല്്ക്്ാ നോ ര െ യം വ യക്്്ാ നോ
ത യാ റാ നയ ക്്്ം. ഉ ട ന്് ര െം െ ഭി 
ക്്ാ ന്് സവ് ര്്െ മ ല്്ാ കത മ റ്്് മാ ര്്ഗ 
മി ല്്ാ ത്് തി ോ ല്് വി ര െി യി ല്് ര ഴ 

യ സവ് ര്്െ വി ല്്പ്് േ ക ്ടാ ോ 
ണ ്സാ ധയ് ത.

വി വാ ഹ ങ്് ള്് മാ റ്്ി വ 
യക്്്് െ നോ, ആ നോ ഷ 
ങ്് ള്് ഒ ഴി വാ ക്്ി െ ളി ത മാ 
ക്്് െ നോ കെ യ്്് ന്പ ്ള്്

സവ് ര്്െ വി ര െി കയ എ ങ്് 
കേ ബാ ധി ക്്് കമ ന്്് ര റ യാ ന്്

െ ഴി യി ല്്. വി െ ഉ യ ര ്ന്് തി ോ ല്് ര 
ഴ യ സവ് ര്്െ വി ല്്പ്് േ ക ്ടാ ോ ണ്
സാ ധയ് ത. സവ് ര്്െ ഇ റ ക്്് മ തി ഇ 
നപ് ്ള്് േി ര്്ത്്ി വ ച്്ി രി ക്്് െ യാ 
കെ ന്്് അ നദ് ്ഹം ര റ ഞ്്്. വി ര 
െി െ ള്് സ ജീ വ മാ ക ്ന്് നൊ കട േി 

ര്്മാ െ നമ ഖ െ യി ല ്ണ്്ാ ക ്ന്് ഉ െ 
ര്്വം് സവ് ര്്െ ത്്ി ന ്ള്് ആ വ ശയ് െ 
ത വ ര ധി പ്്ി നച് ്ക്്ാം. 

2019 ജ ന ്വ രി, കഫ ഗബ് ്വ രി മാ 
സ ങ്് കള അ നര ക്്ി ച്്് 2020ല്് 45  ശ 
ത മാ േ ന്ത ്ളം മ ഞ്് നോ ഹ ഇ റ 
ക്്് മ തി യി ല്് ഇ ടി വ ്നര ഖ കപ് ്ട ്ത്്ി 
യി ട്്് ണ്്്. ആ നോ ള ത െ ത്്ി ല്് സവ് 
ര്്െ ഖ േി െ ളം്, റി വഫ േ റി െ ളം്,
ബാ ങ്്് െ ളം് അ ട ച്്ി ട്്ി രി ക്്് ന്് തി 
ോ ല്് െ ഭയ് ത ക ്റ യാ ന ്ള്് സാ ധയ് ത 
യ ്ള്് തി ോ ല്് വ രം് ദി വ സ ങ്് ളി ല്്
വീ ണ്്്ം സവ് ര്്െ വി െ കറ നക് ്ഡ ്െ 
ള്് നഭ ദി ച്്് മ ്നന് ്റാ ോ ണ ്സാ ധയ് ത.

ഭക്്്യസാധനങ്്ള്്ഒര്ക്്ിടവ്ന്്്ി-20
കൊ ച്്ി: മ ഹാ മാ രി ക്്് എ തി കര നോ രാ 
ടാ ന്് െി ഴ ക്് മ്് െ കത് ്ടവ് ്്്ി 20യം്.  ഏ 
ത ് അ ടി യ ന്് ര സാ ഹ െ രയ് ത്്ി ലം് ടവ് 
്്്ി-20 യ ്കട  ഭ ക്്്യ സ ്ര ക്്ാ മാ ര്്ക്് റ്്ി 
ല്് അ വ ശയ് സാ ധ േ ങ്് ള്്ക്്് യാ കൊ ര്
ക്്ാ മ വം് ഉ ണ്്ാ ക ്െ യി കല് ്ന്്്  െീ ഫ്
നൊ- ഓ ര്്ഡി നേ റ്് ര്് സാ ബ ്എം.  നജ ക്് 
ബ ്ര റ ഞ്്്. വി െ ക്് യ റ്് ത്്ി ന ്വ ള കര 
യ ധി െം സാ ധയ് ത നയ റി യി രി ക്്് ന്് ഈ  
സ മ യ ത്്് ഒ ര ് രീ തി യി ലം് അ ത ് െി ഴ 
ക്് മ്് െ കത് ്ജ േ ങ്് കള ബാ ധി ക്്ാ ത്്
രീ തി യി ല്് ര ക ്തി വി െ യക്്്് സാ ധ േ 
ങ്് ള്് െ ഭി ക്്ാ ന ്ള്് സൗ െ രയ്ം ത ്ട ര ്

കമ ന്്്ം അ നദ് ്ഹം ക ്ട്്ി നച് ്ര്്ത്്്.
ജ േ സ ്ര ക്് മ ്ന്്േി ര്്ത്്ി ഭ ക്്്യ സ ്ര 

ക്്ാ മാ ര്്ക്് റ്്ി ലം് ഗെ് മീ െ ര െ ങ്് ള്് ഏ 
ര്്കപ് ്ട ്ത്്ി. ഒ നര സ മ യം 25 നര ര്്ക്്് മാ 
ഗത് മാ ണ ് ഗര് നവ ശ േം അ ന ്വ ദി ക്്് െ.
ഗര്ാ യ മാ യ വ കര യം് ക ്ട്്ി െ കള യം് ഒ ഴി 
വാ ക്്്ം. ആ ഴെ് യി ല്് ഒ ര ്ക ്ടം് ബ ത്്ി 
കെ ഒ രം ഗ ത്്ി ന ്മാ ഗത്ം ഗര് നവ ശ േം. ഭ 
ക്്്യ സ ്ര ക്്ാ മാ ര്്ക്് റ്്ി ന ്മ ്ന്്ി ല്് ക ്
ട്്ം ക ്ടി േി ല്്ക്്് ന്് ത ്പ ്ര്്െ മാ യി ഒ ഴി 
വാ ക്്്ം. ഇ േി മ ്ത ല്് ക ്പ്് ണ്് േ മ്് ര്് അ 
ന ്സ രി ച്്ാ യി രി ക്്്ം ഗര് നവ ശ േം അ ന ്
വ ദി ക്്് െ കയ ന്്്ം അ നദ് ്ഹം ര റ ഞ്്്.

കൊവിഡ-്19:ടിവിഎസ്25കൊടിനല്്കം്
നൊ ഴി നക് ്ട:് ഗര് ധാ േ മ ഗന്്്ി യ ്കട കൊ വി ഡ ്ര ്രി താ ശവ്ാ സ േി ധി 
യി നെ ക്്് 25 നൊ ടി ര ്ര േ ല്്ക ്കമ ന്്് ടി വി എ സ ്ഗര് ്പ്്് അ റി യി ച്്്.
ടി വി എ സ ്നോ നട് ്ര്് െ മ്് േി, ടി വി എ സ ്കഗ്െ ഡി റ്്് സ ര്് വീ സ സ,് സ ്
ദ്് രം- നല് ്ട ണ്് ത ്ട ങ്്ി യ വ യാ ണ ്ഈ  ത ്െ േ ല്്ക ്െ. ഗര് ്പ്്ി ക്്്
സാ മ ്ഹയ് നസ വ േ വി ഭാ ഗ മാ യ ഗശ്ീ േി വാ സ ന്് സ ര്്വീ സ സ ്ഗട് റ്്്്് മാ 
സ് ക്്്, ഭ ക്് െം ത ്ട ങ്്ി യ വ േ ല്്െി മ ്ന്്േി ര ആ നോ ഗയ് ഗര് വ 
ര്്ത്് െ കര യം് കോ െീ സി കേ യം് സ ഹാ യി ക്്് ന്്് ണ്്്. അ വ ശയ് 
നസ വ േ വി ഭാ ഗ ങ്് ള്്ക്്ാ യി 10 െ ക്്ം സം ര ക്് െ മാ സ് ക്്് െ ളാ 
ണ ്ഗട് റ്്്്് േ ല്്െി യ ത.് കമ ഡി ക്് ല്് ഉ ര െ ര െ ങ്് ള്് ഉ തര്ാ ദി പ്്ി ക്്് 
ന്് തി ല്് സ ഹാ യി ക്്് െ യം് മ ്േി സി രാ െി റ്്ി െ ള്്ക്്് വാ ഹ േ ങ്് 
ളം് അ ണ ്ോ ശി േി െ ളം് േ ല്്ക ്െ യം് കെ യത്.് ആ ശ ്ര ഗത്ി െ 
കള രി ന്്് െ യക്്്് ന്് തി ോ യി കവ ്്്ി നെ റ്് റ ്െ ള്് േി ര്്മി ക്്് ന്് തി 
ന ്ള്് മാ ര്്ഗ ങ്് ളം് െ മ്് േി ആ നോ െി ക്്് ന്്്കണ്ന്്്് ടി വി എ സ്
നോ നട് ്ര്് െ മ്് േി കെ യ ര്്മാ ന്് നവ ണ ്ഗശ്ീ േി വാ സ ന്് ര റ ഞ്്്. 

പി. ബി. ബാ ലു

കൊ ശ മ റ്്ം ഗര് ്പ്്ി ക്്് എം ഡി മാ തയ് ്കെ.  
കെ റി യാ ന്് ക ്ഷി കയ ഏ കറ സ് നേ ഹി 
ക്്് ന്് വയ് ക്്ി യാ ണ.് മ ധയ് തി ര ്വി താം 
ക ്റി കെ െ ര്്ഷ െ ന ് ഒ ര ് ഗര് നത്യ െ ത യ ്
ണ്്്, അ വ ന്് മ ണ്്ി െി റ ങ്്ി യാ ല്് വി ജ യം
െ നണ് ്രി ന്്ാ റ്് മ ്ള്്്. മ െ കവ ള്്ം വ ന്്ാ 
ലം് ത ്ട ങ്്ി യ മ ണ്്ി ല്് ഉ റ ച്്് േി ല്്ക്്്ം.
സ തയ് മ ്ള്് മ ണ്്ി ല്് ഉ റ ച്്് േി ന്്ാ ല്് വി ജ 
യം ഉ റ പ്്ാ കെ ന്് െ ര്്ഷ െ ക്്് േീ തി ശാ 
സഗ്ത് മാ ണ ് ക ്ഷി ക്് പ്്് റം ബി സി േ സി 
ക്്് നോ െ നത് ്ക്്് ൊ ല്് എ ട ്ത്്് വ 
യക്്്് നപ് ്ള്് മാ തയ് ്കെ.  കെ റി യാ ക്്് മ 
േ സി ല്് ഉ ണ്്ാ യി ര ്ന്് ത.് ഇ ന്്്യ യി കെ ഒ 
ന്്ാം േി ര ധ േ ൊ രയ് സ്്ാ ര േ മാ യി കൊ 
ശ മ റ്്ം മാ റി യ തം് ഈ  മ േ സി ക്്് േ ന്് യാ 
ണ ്കത ളി യി ക്്് ന്് ത.് 

ഇ ട രാ ട ്ൊ ര്് കൊ ശ മ റ്് ത്്ി ക്്് ക ്ട ്
ബാ ഗ ങ്് ളാ ണ,് വീ ട്്് ൊ കര നഗ്ോ ഹി ക്്ാ ന്്
േ മ്് ള്്ക്്ാ വി ല്് നല്,് അ ത ്നോ കെ യാ ണ്
ഞ ങ്് ള ്കട േ ട ര ടി െ ളം്, സ്്ാ ര േ ത്്ി 
ല്് എ ത്്് ന്് ആ ള ്െ കള അ റി ഞ്്് അ വ 
ര്്ക്്് നവ ണ്് നസ വ േ ങ്് ള്് കെ യ്്് െ യാ ണ്
കൊ ശ മ റ്്ം, അ ത ്കൊ ണ്്് മാ ഗത്ം െ ഭി ക്്് 
ന്് വി ജ യ മാ ണ ്എ ല്്ാ വ രം് ര റ യ ്ന്് വ 
ള ര്്ച്്. സവ് ന്്ം െ മ്് േി െ കള ഇ ങ്് കേ നോ 
ക്്ി ൊ ണ ്ന്് ഇ നദ് ്ഹം നെ ര ള ത്്ി കെ വ 
ള ര്്ച്് കൊ തി ക്്് ന്് മ റ്്് സ്്ാ ര ങ്് ള്്ക്്്
മാ ത ്െ ക ്ടി യാ ണ.് രാ ര മ്് രയ് വം് വി ശവ്ാ 
സയ് ത യ ്മാ ണ ് കൊ ശ മ റ്്ം ഗര് ്പ്്ി കേ മ ്
ന്ന ്ട്്് േ യി ക്്് ന്് ത.് കൊ ശ മ റ്്ം എ ന്്
ക ്ടം് ബ നപ് ്രി ന ് നസ വ േ ത്്ി ക്്് മ ഹ 
തവ്ം ഉ കണ് ്ന്്്ം ഉ റ ച്്് വി ശവ് സി ച്്ാ ണ്

ഈ  െ ര്്ഷ െ ക്്് യാ ഗത്. സാ മ്് 
ത്്ി െ രം ഗ ത്്് ോ െ ര ര തി റ്്ാ ണ്്്
വ ര്്ഷ കത് ്ര രി െ യ മ ്ള്് മാ തയ്്
കെ.  കെ റി യാ ന്്, സവ് ര്്െ വാ 
യര്ാ നമ ഖ െ യി ല്് ഉ ര നോ ക്്ാ 
ക്് ള്് േ ല്്ക ്ന്് രി ന്്് െ യ ്കട

അ ടി സ്്ാ േ ത്്ി ല്്, ക ്ട ്ത ല്്
ജ േ ങ്് ളി നെ ക്്് എ ത്്ി നച് ്

ര ്ന്് തി ോ യി, ഇ 
ന്്്യ മ ്ഴ ്വ ന്്
കൊ ശ മ റ്് ത്്ി 
ക്്് നസ വ േം
എ ത്്ി ക്്് െ 
യാ െി നപ് ്ള്്. 

മ െ യാ ളി െ 
കള നപ് ്കെ ഇ 
ത ര സം സ്്ാ 

േ ക്്ാ ര്്ക്്്ം ഇ നപ് ്ള്് ഒ ര ്നോ കെ ഗര്ി യ 
കപ് ്ട്് താ ണ ്കൊ ശ മ റ്്ം. ബി എ സഇ് യി ല്്
2014 ഏ ഗര്ി ല്് മ ്ത ല്് 2019 വ കര ഏ റ്് വം്
ക ്ട ്ത ല്് ത വ െ ര ബ്്ി ക ്ഇ ഷയ് ്മ ്നഖ േ
െ ട പ്് ഗത് ങ്് ള്് പ ്റ കപ് ്ട ്വി ച്് നോ ണ്് ബാ 
ങ്്ി ങ ്ധ േ ൊ രയ് സ്്ാ ര േ വം് കൊ ശ മ റ്്ം
ഫി ോ ന്്സ ്െി മി റ്് ഡാ ണ.് ഈ  ര ബ്്ി ക ്ഇ 
ഷയ് ്വി കേ ല്്ാം ഇ ന്്്യ കോ ട്്ാ കെ െ ഭി ച്് ഗര് 
തി െ ര െം മാ ഗത്ം മ തി ജ േ ങ്് ള്്ക്്് കൊ 
ശ മ റ്് ത്്ി കെ വി ശവ്ാ സം മ േ സി ൊ ക്്ാ ന്്.
വി ജ യ ക്്് തി പ്്ി നെ ക്്് സ ഞ്് രി ച്്് കൊ 
ണ്്ി രി ക്്് ന്് ഒ നട് ്കറ നമ ഖ െ െ ള്് കൊ ശ മ 
റ്് ത്്ി കേ ഭാ ഗ മാ യ ്ണ്്്. സവ് ര്്െ പ്് െ യം,
കമ ഡി ൊ ബ ്െ ള്്, എ നറ്്്് റ്്് െ ള്്, ൊ റ്്ാ ടി
രാ ട ങ്് ള്്, മ െി ഗട്ാ ന്്സഫ് റ ്െ ള്്, ട ്ര്്സ്
ആ ന്്ഡ ്ഗട്ാ വ ല്്സ ്എ ന്്ി വ ഇ വ യി ല്് െി 
െ താ ണ.് സവ് ര്്െ പ്് െ യ ത്്ി ല ്കട ഗര് വ 
ര്്ത്് േം വി പ ്െ കപ് ്ട ്ത്്ി യാ ണ ് ഇ ന്് 
കത് ് േി െ യി ല്് സ്്ാ ര േം എ ത്്ി യ ത.്
ര ട വ ്െ ള്് െ യ റ ്ന്് തി ന ്രി ന്്ി ല്് വ െി 
കോ ര ് ക ്ട്്ാ യമ് ഉ ണ്്്. അ ന ്ഭ വ സ മ്് 
ത്്ി ല ്ന്്ി യ ഗെ് മാ ന ്ഗ ത മാ യ വ ള ര്്ച്് യാ 
ണ ് കൊ ശ മ റ്്ം ഗര് ്പ്്ി ക്്് സ വി നശ ഷ ത 
യം് െ ര ്ത്്്ം. സ്്ാ ര േ ത്്ി ക്്് വ ള ര്്ച്്
ഇ ട രാ ട ്ൊ ര ്കട യം് ജീ വ േ ക്്ാ ര ്കട യം്
ഉ ന്് തി ക ്ടി യാ െ െ കമ ന്്് െ ര ്ത ല ്മ ്
ണ്്്. ഗര് വ ര്്ത്് േ ങ്് ളി ല്് സ ്താ രയ് ത ഉ റ 
പ്്് വ ര ്ത്്് ന്്്. എ ല്്ാ നമ ഖ െ െ ളി ലം് വയ് 
തയ് സത് മാ യ ൊ ഴെ് പ്്ാ ട ്െ ളാ ണ ്സ്്ാ ര 
േം വ ച്്് പ ്െ ര്്ത്്് ന്് ത.് 

ഇ ട രാ ട ്ൊ ര്്ക്്് ആ വ ശയ് മാ യ നസ വ േ 
ങ്് ള്് താ മ സം ക ്ടാ കത േ ല്്ൊ ന്് മാ കേ 
ജക്മ ന്്്്ം ജീ വ േ ക്്ാ രം് എ നപ് ്ഴം് ഗശ് മി 
ക്്് ന്്്. ഗര് മ ്ഖ കോ ത ്നമ ഖ ൊ ബാ ങ്്് െ 
ളി ല്് േി ന്്് വി ര മി ച്് വ രം് ഈ  നമ ഖ െ കയ 

പ്് റ്്ി രാ ണ്്ി തയ് മ ്ള്് വ ര ്മാ ണ ്ശാ ഖ ജീ 
വ േ ക്്ാ രി ല്് ഏ കറ. ബാ ങ്്ി ങ ്ഇ ട രാ ട ്െ 
ളി ല്് ഗര് വ ര്്ത്് േ ര രി െ യ വം് കഗ്ോ ഫ ഷ 
െ െി സ വം് ഇ ഴ നെ ര്്ത്്ാ ണ ് ഗര് വ ര്്ത്് 
േം. സ്്ാ ര േ ത്്ി ക്്് കഗ്ോ ഫ ഷ െ െി 
സം കൊ ശ മ റ്് കത് ്മ റ്്് സ്്ാ ര േ ങ്് ളി ല്്
േി ന്്് നവ റി ട്്് േി ര്്ത്്് ന്് ഗര് ധാ േ ഘ ട 
െ മാ ണ.് ഹയ് ്മ ന്് റി നോ ഴസ് സ ്ര രി ശീ െ 
േ മാ ണ ് ഇ തി ന ് സ ഹാ യി ക്്് ന്് ത.് സാ 
മ്് ത്്ി െ രം ഗ കത് ്മാ റ്് ങ്് ളം് ഇ ട രാ ട ്
ൊ നോ ട ്ള്് കര ര ്മാ റ്് വം് സം ബ ന്്ി ച്്
ര രി ശീ െ േ ത്്ി ന ്വി ദ ഗധ് രാ ണ ്സ്്ാ ര 
േ ത്്ി ല ്ള്് ത.് ഗര് തി സ ന്്ി ഘ ട്് ങ്് ളി ല്്
സാ ധാ ര െ ക്്ാ കര ഏ കറ സ ഹാ യി ക്്് 
ന്് തം് അ വ ര്് ഏ കറ ആ ഗശ് യി ക്്് ന്് ത ്
മാ ണ ്സവ് ര്്െ പ്് െ യം. മ റ്്ാ രം് േ ല്്ൊ 
ത്് നവ ഗ വം് ക ്തയ് ത യ ്മാ ണ ്ഈ  നമ ഖ 
െ യി ല്് കൊ ശ മ റ്്ം േ ല്്ക ്ന്് ത.് നസ വ േ 
ത്്ി കെ മി െ വി ല ്ന്്ി യ ഗര് വ ര്്ത്് േം, മി 
ത മാ യ ര െി ശ, ഒ ന്്ര ത ്മാ സം വ കര േീ 
ള ്ന്് നോ ണ്് ൊ ൊ വ ധി എ ന്്ി വ കയ 
ല്്ാം ഗര് നത്യ െ ത െ ളാ ണ.് സ്്ാ ര േ ത്്ി 
കെ ജീ വ േ ക്്ാ കര ല്്ാം സവ് ര്്െം ര രി നോ 
ധി ക്്ാ ന ്ള്് ര രി ശീ െ േം നേ ടി യ വ രാ 
ണ.് സ്്ാ ര േ ത്്ി കെ ര രാ തി ര രി ഹാ ര
കസ ല്്ി ക്്് ഗര് വ ര്്ത്് േം മാ ത ്െ യാ ണ.്
ജീ വ േ ക്്ാ ര ്കട കര ര ്മാ റ്്ം ഉ ള്്കപ് ്കട ഏ 
ത ്ത രം ര രാ തി യം് ഗബ്ാ ഞ്്് മാ കേ ജ ര്് മ ്
ത ല്് എം ഡി വ കര യ ്ള്് വ ര്്ക്്്  േ ല്്ൊം. 

വൈൈിധയ്-
ൈതക്രണത്്ിന്്്പാത

ത ്ട ക്് ൊ െ ത്്് െി ട്്ി യ ്കട ര രയ്ാ യ കമ 
ന്് േി െ യി ൊ യി ര ്ന്്് കൊ ശ മ റ്്ം ഗര് ്പ്്്.
െ മ്് േി അ തി നവ ഗം വവ വി ധയ് വ തെ് ര 
െ ത്്ി ക്്് രാ ത സവ്ീ െ രി ച്്്.  രാ ജയ് കത്്
സാ മ്് ത്്ി െ രം ഗ ത്്് െ ര ്ത്്ാ ര്്ജി ച്്
നോ ണ്് ബാ ങ്്ി ങ ്ഫി ോ ന്്ഷയ് ല്് െ മ്് േി 
കയ ന്് (എ ന്്ബി എ ഫസ്ി) ര െി ട്്് കൊ ശ 
മ റ്് ത്്ി ന ്ണ്്്. ഒ ര ്സവ് പേ് ര ദ്് തി യാ യി
ത ്ട ക്്ം ക ്റി ച്് താ ണ ്ഫാം  ട ്റി സം. ൊ 
ര്്ഷി െ നമ ഖ െ യ ്കട വി ൊ സ ത്്ി നം് ഉ 
ന്് മ േ ത്്ി നം് ഉ ത ക ്ന്് രീ തി യി ൊ ണ്
ഇ ത ്േ ട പ്്ാ ക്്് ന്് ത.് യ ്വ ത െ മ ്റ യി നെ 
ക്്് ൊ ര്്ഷി െ സ നദ് ്ശം ക ്ട ്ത ല്് എ ത്്ി 
ക്്ാ ന്് ഫാം  ട ്റി സ ത്്ി ോ ക ്കമ ന്്ാ ണ്
ഗര് തീ ക്്. ഏ െം, ൊ പ്്ി എ നറ്്്് റ്്് െ ള്് സവ് 
ന്് മാ യ ്ള്് ത ്കൊ ണ്്് ത കന് ്കൊ ശ മ 
റ്്ം ഗര് ്പ്്ി ന ്ഫാം  ട ്റി സം േ ന്്ാ യി ആ 
സ ്ഗത് െം കെ യ്്ാ ോ കം്. ഭാ വി യി ല്് ൊ 
യ ല്് ട ്റി സം ര ദ്് തി വി െ സി പ്്ി ക്്ാ നം്

ഉ നദ് ്ശി ക്്് ന്്് ണ്്്. ഭാ വി യി കെ ഊ ര്്ജ ഗര് 
തി സ ന്്ി ര രി ഹ രി ക്്ാ ന്് ഒ ര ്വെ ത്്ാ 
ങ്്് എ ന്് േി െ യി ൊ ണ ്ൊ റ്്ി ല്് േി ന്്് 
ള്് വവ ദയ് ്തി ഉ തര്ാ ദ േ രം ഗ നത് ്ക്്് ഗര് 
നവ ശി ച്് ത.് രാ ര മ്് നര്യ ത ര ഊ ര്്നോ തര്ാ 
ദ േ രം ഗ കത് ്സാ ധയ് ത െ ള്് ഗര് നോ ജ േ 
കപ് ്ട ്ത്്് െ യം് വ രം് ത െ മ ്റ കയ ഇ തി 
കേ ഗര്ാ ധാ േയ്ം നോ ധയ് കപ് ്ട ്ത്്് െ യ ്
മാ ണ ്െ ക്്്യം. 

രാ ജയ് കത് ്ന ്റ ്െ െ ക്്ി ന ്ശാ ഖ െ 
ള്് ത മ്്ി ല്് ഓ ണ്്വെ ന്് സം വി ധാ േ ത്്ി 
ല ്കട ബ ന്്ി പ്്ി ച്്ി രി ക്്് ന്്്. ഇ ട രാ ട ്െ 
ള ്കട ൊ െ താ മ സം ഒ ഴി വാ ക്്ാ ന്് െം രയ് ്
ട്് ര്്വ തെ് ര െ ത്്ി ല ്കട െ ഴി ഞ്്്. േയ്ാ യ 
മാ യ ര െി ശ േി ര ക്്ി ല്് സവ് ര്്െ പ്് െ യ
വാ യര് െ ഭയ് മാ ക്്് െ യം് െ ട പ്് ഗത് ങ്് ള്് മ ്
നഖ േ ര െം സവ് ര ്രി ക്്് െ യം് കെ യ്്് ന്്
കൊ ശ മ റ്്ം ഫി ോ ന്്സ ് വി നദ ശ ോ െ യ
വി േി മ യ രം ഗ ത്്്ം സാ ന്്ി ധയ് മ ്റ പ്്ി ച്്്.
കവ നറ്്്് ണ്് യ ്െി യ ന്് മ െി ഗട്ാ ന്്സഫ് റി 
ക്്് നസ വ േം കൊ ശ മ റ്് ത്്ി ക്്് എ ല്്ാ
ശാ ഖ െ ളി ലം് െ ഭി ക്്് ന്്്. കൊ ശ മ റ്്ം റി 
െ യ ന്്സ ് ജ േ റ ല്് ഇ ന ഷവ് റ ന്്സി ക്്്
നൊ ര്്പ്് നറ റ്്് ഏ ജ ന്്്് മാ ണ.് വാ ഹ േ ഇ ന 
ഷവ് റ ന്്സ,് നത ഡ ്രാ ര്്ട്്ി ഇ ന ഷവ് റ ന്്സ,്
കമ ഡി കല് ്യിം നോ ളി സി, അ ര െ ട ഇ ന 
ഷവ് റ ന്്സ,് വി നദ ശ യാ ഗത്ാ ഇ ന ഷവ് റ ന്്സ്
ത ്ട ങ്്ി യ വ യം് െ ഭി ക്്് ന്്്. 

വൈകര്കാഫിനാന്്സ്
സ മ ്ഹ ത്്ി കെ ഏ റ്് വം് താ നഴ ത്് ട്്ി ല ്

ള്് വ ര ്കട വ ള ര്്ച്് യക്്്ാ യി െ മ്് േി ര ്ര 
െ ല്്ര േ കെ യത് താ ണ ്വമ നഗ്ൊ ഫി ോ 
ന്്സ.് നൊ ട്് യം, ആ െ പ്്് ഴ, ര ത്് േം തി ട്്
ജി ല്് െ ളി ൊ യി ത ്ട ക്് മി ട്് വമ നഗ്ൊ ഫി 
ോ ന്്സ ്യ ്െി റ്്് െ ള്് ഗര് ്ത ഗ തി യി ൊ ണ്
വ ള ര ്ന്് ത.് ക ്ടം് ബ സ്് െ ളാ യ വ േി ത െ 
ള്്ക്്് സവ് യം കൊ ഴി ല്് സം രം ഭ ങ്് ള്് ത ്ട 
ങ്്് ന്് തി ോ ണ ്മ ്ന്്ഗ െ േ. െ മയ് ്െി റ്്ി
കഡ വ െ പക്മ ്്്് എ കസ്ി െയ് ്ട്്ീ വ ്ഇ ത്് രം
സം ഘ ങ്് ള്് ര ്രീ െ രി ക്്് ന്് തി നം് േ ട 
ത്്് ന്് തി നം് നേ ത ്തവ്ം േ ല്്കം്. ഓ നോ
ഗര് ്പ്്്ം കൊ ശ മ റ്്ം ഗര് ്പ്്ി ക്്് ഏ കത ങ്്ി 
ലം് ഒ ര ് ഗബ്ാ ഞ്്ി ക്്് െീ ഴി ൊ വം് ഗര് വ 
ര്്ത്്ി ക്്് െ. ഗര് ്പ്്് ര ്രീ െ രി ച്്് നര ഖ െ ളം്
മ റ്്് വി വ ര ങ്് ളം് നശ ഖ രി ച്് നശ ഷം സം 
ഘാം ഗ ങ്് ള്്ക്്് ര ണ്്ാ ഴെ് യക്്് െം വാ യര്
െ ഭയ് മാ ക്്്ം. വാ യര്ാ െ രാ ര്് ഒ പ്്ി ട്്് േ 
ല്്ക ്നപ് ്ള്് അം ഗ ങ്് ള്്ക്്് വാ യര്ാ ൊ 
ര്്ഡ ്വി ത ര െം കെ യ്്്ം. സം ഘാം ഗ ങ്് ള ്
കട ര ര സര് ര ജാ മയ് ത്്ി ല്് ആ വ ശയ് െ ത യ 

ന ്സ രി ച്്ാ ണ ്വാ യര് െ ള്് േ ല്്ക ്ന്് ത.്
വാ യര്ാ തി രി ച്് ട വ ്മാ സ ത്് വ െ െ ളാ യി
ബ ന്് കപ് ്ട്് ഗബ്ാ ഞ്്ി ല്് സം ഘം െ ണ്്വീ 
േ ര്് നേ രി കട് ്ത്്ി അ ട യക്്് െം.

െ ര്്ശ േ മാ യ ആ ര്്ബി ഐ െ ട്് ങ്് ളാ 
ണ ്കൊ ശ മ റ്് ക്ത ് േി യ ഗന്്്ി ക്്് ന്് ത.്
കവ ബ് വസ റ്്ി ലം് ശാ ഖ െ ളി ലം് ഗര് ദ 
ര്്ശി പ്്ി ച്്ി ട്്് ള്് കഫ യ ര്് ഗര്ാ കറ്്്ീ സ ്നൊ 
ഡ ് അ ടി സ്്ാ േ ത്്ി ൊ ണ ് സ്്ാ ര േം
ഗര് വ ര്്ത്്ി ക്്് ന്് ത.് ഉ ര നോ ക്്ാ ക്് ള ്
കട താ തര് രയ് ങ്് ള്് സം ര ക്്ി ച്്് നര ഖ െ 
ള ്കട രി ന്്ബ െ ത്്ി ല്് സ ്താ രയ് മാ യാ 
ണ ്സവ് ര്്െ വാ യര് െ ള്് േ ല്്ക ്ന്് ത.്
സവ് ര്്െ വാ യര് െ ള്് ഇ ന്്ഷ ്ര്് കെ യ്് 
കപ് ്ട്് താ ണ.് ഉ ര നോ ക്്ാ ക്് ള്് ത കന് ്
യാ ണ ് സ്്ാ ര േ ത്്ി ക്്് ഗര് ധാ േ ര ര 
സയ്ം. രാ ജയ് കമ മ്്ാ ട ്മാ യി ഒ ട്് േ വ ധി ശാ 
ഖ െ ള ്ള്് വ ന്്െി ട എ ന്്ബി എ ഫ് സി െ 
ളി ല്് ഒ ന്്ാ ണ ്കൊ ശ മ റ്്ം. സാ മ്് ത്്ി െ 
മാ യി ഏ റ്് വം് കഞ ര ്ക്്ം അ ന ്ഭ വി 
ക്്് ന്് ത ്ഏ കറ യം് സാ ധാ ര െ ക്്ാ രാ 
ണ.് ഇ വ ര്്ക്്് ഉ റ്് സ ്ഹ ്ത്്ാ കോ ര ്സാ 
മ്് ത്്ി െ ക ്ട്്ാ ളി എ ന്് േി െ യി ൊ ണ്
കൊ ശ മ റ്്ം ര ദ്് തി െ ള്് ആ വി ഷ് െ രി 
ക്്് ന്് ത.് 

വാ യര് യ ്കട യം് ര െി ശ യ ്കട യം് എ 
ല്്ാ വി വ ര ങ്് ളം് ഇ ട രാ ട ്ൊ നോ ട ്ആ ദയ്ം
ത കന് ് വയ് ക്് മാ ക്്്ം. മ റ ഞ്്ി രി ക്്് ന്്
കെ െ വ ്െ നോ അ മി ത ര െി ശ നോ ഈ ടാ 
ക്്ി ല്്. ഒ ര ് ഉ ര നോ ക്്ാ വ ് സവ് ര്്െ വാ 
യര് യ് ന്ക ് ഡി ബ ഞ്് ര്് േി നക് ്ര ത്്ി 
നോ മ നറ് ്കത ങ്്ി ലം് നസ വ േ ത്്ി നോ ഞ 
ങ്് കള സ മീ രി ച്്ാ ല്് അ വ ര്് രി ന്്ീ ട ്മ കറ് ്
രി ട നത് ്ക്്് നോ ൊ തി രി ക്്ാ ന്് ഞ ങ്് ള്്
ആ ത്്ാ ര്്ത്് മാ യി ര രി ഗശ് മി ക്്്ം. അ താ 
ണ ് ഇ ന്്്യ യി ല്് മ ്ന്്േി ര ക്്ാ ര ോ യി െ 
മ്് േി കയ മാ റ്്് ന്് ത.് 

സാമ്ഹികരപ്തിബദ്്ത
സാ മ ്ഹി െ, സാം സ് ൊ രി െ, ൊ യി െ

രം ഗ ത്്്ം കൊ ശ മ റ്് ത്്ി ക്്് സാ ന്്ി ധയ്ം
വി െ കപ് ്ട്് താ ണ.് ോ ട ന്് ൊ യി െ വി നോ ദ 
ങ്് കള യം് മ ത്് ര ങ്് കള യം് നഗ്രാ ത്്ാ ഹി 
പ്്ി ക്്് ന്് തി ല്് മ ്ന്്ി ൊ ണ ് സ്്ാ ര േം.
സാ മ്് ത്്ി െ ര രാ ധീ േ ത യ ്ള്് സ് ക ്ള ്
െ ള ്കട പ ്േ ര ്ദ്്ാ ര െം, കമ ഡി ക്് ല്്
െയ്ാം പ,് െി െി ത്്ാ സ ഹാ യ ങ്് ള്് എ ന്്ി 
വ സാ മ ്ഹി െ സം ഘ ട േ െ ള്് വ ഴി േ ട 
ത്്് ന്്് ണ്്്. െ ക്് ക്് െ ക്്ി ന ്ര ്ര യ ്കട
സ ഹാ യ ങ്് ളാ ണ ്ഇ തി ല ്കട സ മ ്ഹ ത്്ി 
ല്് െ ഭയ് മാ ക്്ി യ ത.് 

ഇന്്്യഅംഗീകരിച്്വിശവ്ാസയ്ത;
കൊശമറ്്ം

മാതയ്്കെ.
കെറിയാൻ
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""വലയ്മ്്മ്്ാച്്ിഉണർന്്ില്്.മ്റിവിട്്്ഹാളിലലകക്്ത്്ിയലപ്്ൾലോറിക്്്പങ്്്പപ്തീക്്ിച്്ിരിക്്്ന്്പല്്ിക്്്ട്്ംഎകന്്യം്കാത്്ിരിക്്്കയാ
യിര്ന്്്''.
ലൊെയ്്യ്കടശബ്്ംഈസെയംഇടറ്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.ക്ഞ്്ാപ്്്വിന്സങ്്ടം
വന്്്.േിലോസറ്കൾക്്്െന്ഷയ്ൻെരിച്്ാൽഅറിയാൻപറ്്്ലൊ?ക്ഞ്്ാപ്്്വിന്
സംശയൊയി.വലയ്മ്്മ്്ാച്്ിയ്കടകാരയ്ംപികന്്ന്്ായി?
ലൊെയ്്കഥത്ടർന്്്-
"എന്്ാവാൻ,വലയ്മ്്മ്്ാച്്ിഉണർന്്ലതയില്്.ച്വരിൽത്ങ്്്ന്്ഏഴ്െക്്കളയം്
ആരറിയിക്്്ം?അങ്്കനഅന്്്രാപത്ികവള്ത്്്.പിലറ്്ന്്്ഉച്്യായലപ്്ഴാണ്ലോറ്
ൊയിസ്്ിരംവര്ന്്യാൾഎത്്ിയത.്തലലന്്്വച്്ലോറ്കോതിഅലതപടിയിരിക്്്
ന്്്.അയാൾജനലിൽക്്്ടിഅകലത്്ക്്്തലനീട്്ിവിളിച്്്.ആര്ലകൾക്്ാൻ?അയാൾ
ക്്്സംശയംലോന്്ിക്്ാണം്.കപകട്്ന്്്പ്റലത്്ക്്്ഓട്ന്്ത്കണ്്്.കബക്്്വളകര
ലവഗത്്ിൽപ്റലത്്ക്്്ലോവ്ന്്ശബ്്ംലകട്്്.
അര െണിക്്്ർ കഴി
ഞ്്ില്്,രണ്്്കാർനിറകയ
ആകളത്്ി. അതിന് പി
ന്്ാകലകോലീസ്ജീപ്്്.
എല്്ാവരം്ക്ടിവാതി
ൽപ്ട്്്കോളിച്്്അകത്്്
കയറി.ഞാനലപ്്ലഴവലി
കൊര്അലൊരയക്്്്പി
ന്്ികോളിച്്്.എങ്്ിലം്അ
വികടനടക്്്ന്്ത്കാണാം.
ഏതാനം് നിെിഷങ്്ൾ
ക്്കം ആംബ്ലൻസ് വ
ന്്്. വലയ്മ്്മ്്ാച്്ിലയയം്
ച്െന്്്കൊണ്്്ആൾക്്്ട്്
വം്ലോലീസം്ലോയി.
ഒര് േിവസം കഴിഞ്്ാ
ണ് വലയ്മ്്മ്്ാച്്ിയ്കട

ലോഡി'തിരികകകൊണ്്്വന്്ത.്ഒര്ശവകപ്്ട്്ിക്്്ള്്ിൽനല്്ലോകലഒര്ക്്ി
ക്്ിടത്്ിയിരിക്്്ന്്്.മ്കപ്്ന്്്ംവലയ്മ്്മ്്ാച്്ികയഇപത്സ്ന്്രിയായിക്്ണ്്ി
ട്്ില്്.പല്്ിക്്്ട്്ംപലയിടത്്ായിനിന്്്.എനിക്്്ൊപത്ംആൾക്്്ട്്ത്്ിന്മ്
ന്്ിൽവരാൻപറ്്ില്്ലല്.്പിൻവശകത്്പ്കപ്്്രയക്്്്ള്്ിൽലോയിഒളിച്്്.
െക്്ൾആരം്വിലേശത്്്നിന്്്വന്്ില്്.വലിയക്ടവച്്ഒര്വാൻവന്്ി
ര്ന്്്.നടക്്്ന്്കാരയ്ങ്്കളല്്ാംഅലതപടിഅപ്്ാൾതകന്്വിലേശത്്്െക്്
ൾക്്്കാണാെകപ്ത!അവർഅവികടയിര്ന്്്കണ്്ീർവാർത്്്.
െടങ്്്കൾഎല്്ാംതീർന്്ലപ്്ൾവീട്പഴയലോകലഏകാന്്തനിറഞ്്്.
ആരം്ഇനിവരാനില്്.പഴയലോറ്കാരൻലോലം്ഇനിവരില്്.പല്്ിക്്്ട്്ം
ഇരലതടിലവകറലോയി.ഞാൻഎവികടലപ്്വാൻ?ഇലകളം്കപ്്ങ്്യം്
ഒകക്്തിന്്്കഴിഞ്്്ക്ടി.ഒന്്്രണ്്ാഴച്്്കഴിഞ്്ലപ്്ഴാണ്നാടി
കനനട്ക്്ിയആവാർത്്പരന്്ത്.

(സംശഭ്മജനകമായആഭാഗംനാനള)

വലയ്മ്്മ്്ാച്്ിയ്ടെ
അവസാനയാതര്

ഇന്്തെതത്്ചോദയ്ത്്ിന്ശരിയായ
ഉത്്രംഅയച്്വരിൽ
തെതരതഞ്്ട്ത്്ത:്

RichaThomasWilson
6thstd,TocHpublicschool
Vyttila,Kochi.

ഡോദയ്ംഇരായിര്ന്്്-
േിബോസറ്കൾ
മാംസബോജികളാബോ?

ഉത്്രം:
േിബോസറ്കളിൽമ്ന്്്വിഭാഗങ്്ൾ
ഉണ്്ായിര്ന്്്.സസയ്ബോജികൾ,
മാംസബോജികൾ,മിശര്ബോജികൾ
എന്്ിങ്്നന.

ഇന്്തത്്ചോദയ്ം
ദിഡോസറ്കൾഎതര്
കാലംജീവിച്്ിരിക്്്ം?
ഉത്്രംഅയഡക്്ണ്്
വാട്്്സആ്പ്നമ്്ർ:
7304041234

ലോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതബേവസി്

ലവണ്്ത്
മ്ളകക്ോടി-1/2ടീസപ്്ൺ
ക്ര്മ്ളക്കോടി-1/2ടീസപ്്ൺ
െല്്ികപ്്ടി-1ടീസപ്്ൺ
ഗരംെസാല-1/2ടീസപ്്ൺ
െഞ്്കപ്്ടി-1/4ടീസപ്്ൺ
ഇഞ്്ികവള്ത്്്ള്്ിലപസ്്്്്-1/2ടീസപ്്ൺ
റവ-1/2കപ്്്
ഉര്ളക്്ിഴങ്്്-2എണ്്ം(പ്ഴ്ങ്്ിയത)്
സവാള-ഒകരണ്്ത്്ിക്്്പക്തി(കെറ്തായി
അരികഞ്്ട്ത്്ത)്
െല്്ിയില-ആവശയ്ത്്ിന്അരികഞ്്ട്ത്്ത്
ഉപ്്്-ആവശയ്ത്്ിന്
മ്ട്്-3എണ്്ം(പ്ഴ്ങ്്ിരണ്്ായിമ്റിച്്ത)്
കപ്ബഡ്-3എണ്്ം(കോടികച്്ട്ത്്ത)്

തയാറാക്്്ന്്വിധം
െീനച്്ട്്ിയിൽഒര്കപ്്്കവള്്ംഒഴിച്്്തിളപ്്ി
ക്്്ക,അതിലലക്്് 1/2 ടീസപ്്ൺ വീതം മ്ള
കക്ോടിയം്ക്ര്മ്ളക്കോടിയം്1ടീസപ്്ൺ
െല്്ികപ്്ടിയം് 1/2 ടീസപ്്ൺഗരം െസാലയം്
1/4ടീസപ്്ൺെഞ്്കപ്്ടിയം്1/2ടീസപ്്ൺഇ
ഞ്്ികവള്ത്്്ള്്ിലപസ്്്്്ംലെർത്്്നന്്ായിതി
ളപ്്ിക്്്ക.അതിലലക്്്1/2കപ്്്റവ(വറ്ത്്ലോ
അല്്ാത്്ലോഏതായാലം്െതി)ഇട്്്ഇളക്്ികയ
ട്ക്്്ക.അതിലലക്്്പ്ഴ്ങ്്ിഉടകച്്ട്ത്്ഉര്ള
ക്്ിഴങ്്്ംഅരികഞ്്ട്ത്്സവാളയം്ക്റച്്്െ
ല്്ിയിലയം്ആവശയ്ത്്ിന് ഉപ്്്ം ലെർത്്്ഇള
ക്്ികയട്ക്്്ക.അവഓലോലോഉര്ളകളാക്്ി
അതിലലക്്്മ്ട്്വച്്്കോതികഞ്്ട്ത്്്കപ്ബഡ്
കോടിയിൽമ്ക്്ിതിളച്്എണ്്യിലലക്്്ഇട്്്വറ്
കത്്ട്ക്്്ക.

ടിക്ടോക്്ിൽനിറഞ്്്
സടോദരങ്്ൾ
സവ്ന്്ംബേഖകൻ
കാലടി: കൊലോണ പപ്തിലോധത്്ി
ക്്്ഭാഗൊയ്ള്്ലോക്ഡൗൺകാല
ത്്്ടിക്ലൊക്്ിൽഅഭിനയമ്ഹ്ർ
ത്്ങ്്ള്ൊയി നിറയ്കയാണ് സ
ലോേരങ്്ൾ.പശ്ീമ്ലനഗരംസവ്ലേശി
കളായ അഭിറാം എ.ലൊഹനം് അ
കേ്വത്എ.ലൊഹന്ൊണ്കെറ്അഭി
നയരംഗങ്്ളില്കട പശ്ദ്്ലനട്ന്്ത.്
ഇര്വരം്അവതരിപ്്ിച്്ലൊവിഡ്പപ്
തിലോധ വിഡിലൊകളം് ഇതിലോട
കംപശ്ദ്്ലനടിക്്ഴിഞ്്്.
വീടിന്പ്റത്്ിറങ്്ാകതകൊലോ
ണ കവറസികന പപ്തിലോധിക്്ണ
കെന്്്ം,ഈെഹാൊരിയ്കടകാലത്്്
സാനികറ്്സർ ഉപലൊഗിക്്ണകെ
ന്്്ം ടിക് ലൊക്വിഡിലൊകളില്കട
ഈ സലോേരങ്്ൾ പറയ്ന്്്. ഹാ
സയ്ാത്്കൊയഅവതരണവം്സംഭാ
ഷണവ്ൊണ്ഈ വിഡിലൊകള്കട
പപ്ലത്യകത.നാകൊന്്ാകകലൊവിഡ്
പപ്തിലോധത്്ിന്പപ്ാധാനയ്ംനൽക്
ല്പ്ൾ കോത് സമ്ഹത്്ിന്അവ
ലോധം പകര്ന്്താണ്ഈ വിഡി
ലൊകൾ.
കാലടിപശ്ീശാരേവിേയ്ാലയത്്ികല
യ്കകജി വി
േയ്ാർഥിയാ
യ അഭി
റാമം്,
അ

ഞ്്ാംക്്ാസ്വിേയ്ാർഥിയായഅകേ്വ
തം്ലനരകത്്തകന്്ടിക്ലൊ
ക്്ിൽ നിറഞ്്് നിന്്ിര്
ന്്്. അഭിറാെിക്്് 'എ
കസ്് എൽകകജി ' െി
പത്ംസാമ്ഹയ്ൊധയ്െ
ങ്്ളിൽകവറലായി
ര്ന്്്.ലകരളസംഗീ
തനാടകഅക്്ാഡ
െിയ്കട മ്ൻ കസ
പക്ട്്റിയം്നാടകക്
ത്്്ൊയപശ്ീമ്ലനഗ
രം ലൊഹക്്് കെറ്െ
ക്്ളായഅഭിറാമം്
അകേ്വതം്
കാലടി പബ്
ഹ്്ാനലദ്്േ
യംസക്്ളി
കലഅധയ്ാ
പികയായ
അശവ്തി
ബാലെപന്്്
ക്്്യം് പ
പത്പപ്വർ
ത്്കനായ
അന്പ്
ലൊഹല്്്
യം്െക്്ളാ
ണ.്

അഭിറാമംൂഅദദൂൈതംൂ

@adwaith123kunju

ഡോകറ്്്ർഎഴ്ത്്്കാരനായാൽ...
മര്ന്്ിനം്െരണത്്ിന്കൊപ്്ംനിലവിളികള്കടലോകം
ക്ടിയാണ്പ്നത്്ിൽക്ഞ്്
ബ്്്ള്്യ്കടലോവൽ-െര്ന്്്.
സമ്ഹത്്ിക്്് കണ്്ിൽ്് ലോ
കറ്്്ർ്്ൊർ്് കേവത്്ിക്്് അവ
താരങ്്ളാണ.് ഒര് ലോകറ്്്റാ
യിസമ്ഹകത്്ലസവിക്്ാൻ്്മ്
ലന്്ട്്്വര്ന്്ലേവോസം്ച്ഷ
ണങ്്ൾ്്ക്്്വിലധയൊക്ന്്ന
ഴസ്്ൊരം് ലോഗശാന്്ിക്്ായി
ആശ്പപത്ിയിൽ്്കയറിയിറങ്്്
ന്് ലോഗികളം്അലോകൊപ്്ം
തകന്്കവേയ്ശാസപ്ത്വ്ത്്ി
യ്കടകാണാപ്്്റങ്്ളം്വയ്ക്്
ൊക്്്ന്്്ഈലോവലിൽ.
െര്ന്്്എന്്ലോവൽഒര്

പപ്ണയകഥയല്്. ലേവോസം്ല
ക്്്െിയം്തമ്്ില്ള്്പപ്ണയെല്്
ലോവലിക്്് കാതൽ. പലക്,്
അവകരൊറ്്ിനിർത്്ികക്്ണ്്്,
ഒഴിവാക്്ികക്്ണ്്്െര്ന്്്പ്ർ
ണൊക്ന്്്െില്്.െരണംഎത്്ി
ക്്ഴിഞ്്ാൽപ്്ികന്് െര്ന്്ിന്
പപ്സക്്ിയില്്.എന്്ാൽെരണ
ത്്ിന്െര്ന്്ികനഭയൊലോ?
െര്ന്്ിക്്്ലോകത്്ിൽഒര്ക
ഴ്കകനലപ്്കലെരണംവട്്െിട്്്
പറന്്്കൊലണ്്യിരിക്്്ം. എ
ലപ്്കഴങ്്ിലം്അവൻതാലഴക്്്
ഊളിയിട്്്റാഞ്്ികക്്ണ്്്ലോ
കാതിരിക്്്കയില്്-ലോ.കവ്ാജ
യ്കടവാക്്്കൾ.
അലത,െര്ന്്്െരണത്്ിക്്്

കഥയാണ.്െരണകത്്ജയിക്്ാ
ൻ പരിപശ്െിക്്്ന്് െര്ന്്ിക്്്
കഥ. പലക്,് എല്്ാവർക്്്െറി

യാംഅവസാനംെരണംതകന്്
ജയിക്്്ന്്്.ലേവാസിക്്്യം്ല
ക്്്െിയ്കടയം് പപ്ണയം ലോ
ലം്അകാലെെരെെടയ്ന്്്.
െരണകത്് സൗന്്രയ്തല

ത്്ിൽ്്ഉോത്്ീകരിക്്്കയാണ്
ഈലോവൽ.ൊകനജ്കെന്്്്ക
ള്കട കച്്വടതാതപ്രയ്ങ്്ളം്
സവ്ാർ്്ഥതയം് കോത്സമ്ഹ
ത്്ിക്്് വിെർ്്ശനത്്ിന് എ
ന്്്ംവിലധയൊകാറ്ണ്്്.ആശ്
പപത്ിയികലപപ്ധാനലോകറ്്്റാ
യലോ.കവ്ാജ,സ്പപ്ണ്്ായപബ്ി
ലഗഡിയർ്് താജ്ദ്്ീൻ്്എന്്ീ ര
ണ്്് കഥാപാപത്ങ്്കള മ്ൻ്്നി
ർ്്ത്്ികവേയ്ശാസപ്ത്ത്്ിക്്്ര
ണ്്്വിര്ദ്്ലെഖലകൾ്്എട്ത്്്
കാണിക്്്ന്്താണ്ഈലോവ
ൽ്്.സവ്ന്്ം പപ്വർത്്്നെണ്്ല
ത്്ിൽ്്നിന്്്ംലോ.പ്നത്്ി
ൽ്്ക്ഞ്്ബ്്്ള്്പശ്ദ്്ാപ്ർ്്വം
ഒപ്്ികയട്ത്് പ്തിയ ജീവിത
സപ്ന്്നങ്്ളാണ്ള്്ത.്

െലയാളസാഹിതയ്ത്്ിൽ്്
കവേയ് വ്ത്്ിയ്ൊയി ബന്്
കപ്്ട്്ലോവല്കൾ്്അപ്ർ്്വൊ
യാണ്പ്റത്്ിറങ്്ിയിട്്്ള്്ത.്
കവേയ്ശാസപ്ത്ംലനരിട്ള്്കവ
ല്്്വിളികളം്ആരംഗകത്്ച്
ഷണവം്ലോവലിൽ്്ഉയർ്്ത്്ി
ക്്ാട്്്ന്്്.ആശ്പപത്ിലെഖലപ
ലലപ്്ഴം്വിവാേങ്്ള്കടലകപന്്്
ബിന്്്വാണ.്സാഹിതയ്കാരനം്
കർെംകൊണ്്്ലോകറ്്്റ്ൊയി
ര്ന്്് പ്നത്്ിൽ ക്ഞ്്ബ്്്
ള്്അത്നന്്ായിഅവതരിപ്്ി
ച്്ിട്്്മ്ണ്്്.
ഏകറക്്ാലംഅസ്ഖബാ

ധിതനായിെികിത്്യിലായിര്
ന്്ക്ഞ്്ബ്്്ള്്2017ലാണ്െ
ര്ന്്്കൾഇല്്ാത്്ലോകലത്്
ക്്്ലോയത.്സെ്ാരകശിലകൾ
ആണ്ഈ എഴ്ത്്്കാരക്്്
ഏറ്്വം്പപ്ശസത്ൊയക്തി.ഇ
തിന്ലകപന്്്സാഹിതയ്അക്്ാേ
െിഅവാർഡ്ലഭിച്്ിര്ന്്്.

വീട്്ിലിരിക്്ാമെന്്
കണക്്്ക്ട്്ലില്്
വീട്്ിലിരിക്്ാമെന്്
കണക്്്ക്ട്്ലില്്
സ്രജ്സജി
കൊച്്ി:ലോക്്്ഡൗൺപിൻവ
ലിച്്ാൽ കൊലോണ ഭീതികൊ
ഴിഞ്്്വീട്്ിലിരിക്്ാകെന്്കണ
ക്്്ക്ട്്ലില്്പറവ്ർഎംഎൽ
എ വി.ഡി.സതീശന.് പപ്തിസ
ന്്ിഘട്്കത്്അതിജീവിച്്ആ
ശവ്ാസത്്ിനിടയിൽ കൊലോ
ണ സമ്ഹയ്വയ്ാപനമ്ണ്്ായാ
ൽ പപ്തിലോധിക്്ാന്ള്് മ്
കന്്ര്ക്്ത്്ിലാണ് പറവ്രി
ക്്്വി.ഡി.താല്ക്്്ആശ്പ
പത്ിയിലം്ഒഴിഞ്്്കിടക്്്ന്്
ടിബിയിലം്ഐസ്ലലഷൻവാ
ർഡ്കൾ സജ്്ീകരിച്്് സാമ്
ഹയ്വയ്ാപനംകെറ്ക്്ാൻെണ്്
ലകത്് സന്്ദ്്ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്
"സർക്്ാർനിർലേശങ്്ൾക്്്മ്
ൻലപ'തകന്്സഞ്്രിക്്്ന്്വി.
ഡി.സതീശൻ.
സർക്്ാർ നിർലേശങ്്ൾക്്്
മ്ൻലപസഞ്്രിക്്്കകയന്്ത്
ആലങ്്രികെല്്.െറിച്്്സംസ്്ാ
നസർക്്ാർ കെയ്്ണിറ്്ി കിച്്
ൺഎന്്ആശയംസംസ്്ാന
ത്്്പപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്തിന്മ്ൻപ്
തകന്് അത് നടപ്്ിലാക്്ിയ
എംഎൽഎയാണ്വി.ഡി.സതീ
ശൻ.പപ്ളയത്്ിൽതകർന്്പറ
വ്ർെണ്്ലകത്്കകപിടിച്്്
കയറ്്ാൻഎംഎൽഎയ്കടലന
ത്തവ്ത്്ിൽആരംഭിച്് പ്നർ
ജ്്നികയന്്പദ്്തിയ്കടഭാഗ
ൊയാണ് കൊലോണകാലത്്്
പറവ്രിൽകെയ്്ണിറ്്ികിച്്ൺ
ആരംഭിക്്്ന്്ത.്താല്ക്്്ആ
ശ്പപത്ിയികല ലോഗികൾക്്്ം
ക്ട്്ിരിപ്്്കാർക്്്ംജീവനക്്ാർ
ക്്്ം ആേയ്ഘട്്ത്്ിൽ തകന്്
ഈ കെയ്്ണിറ്്ി കിച്്ണില്കട
സൗജനയ് ഭക്്ണവം് വിതര
ണംകെയത്.്ഇതിന്ലശഷൊ
ണ്സർക്്ാർകെയ്്ണിറ്്ികിച്്

ൺആരംഭിക്്ണകെന്്നിർലേ
ശം മ്ലന്്ട്്് കവക്്്ന്്ത.് ഇ
ലോകടഏഴ്പഞ്്ായത്്്കളി
ലം്മ്ൻസിപ്്ാലിറ്്ിയിലം്ക്ട്
തൽകെയ്്ണിറ്്ികിച്്ണികളം്
ആരംഭിച്്്.
കെയ്്ണിറ്്ി കിച്്ണ്കള്കട
നടത്്ിപ്്ിൽ ലെൽലോട്്ം വഹി
ക്്്കന്്തിന്െപ്്്റം സഹായ
ങ്്ൾഎത്്ിക്്്ന്്തിനം്എം
എൽഎഎന്്നിലയിൽപശ്ദ്്ി
ക്്്ന്്്ണ്്്വി.ഡി.പ്നർജ്്നി
പദ്്തിയ്കടഭാഗൊയിഎല്്ാക
െയ്്ണിറ്്ി കിച്്ണ്കളിലലക്്്ം
250കിലോഅരിവീതംനൽകി
യിര്ന്്്.ക്ടാകതെറ്്്അവശയ്വ
സത്്ക്്ളം്ഉറപ്്ാക്്്ന്്്ണ്്്.ക്
ടാകതആശ്പപത്ികൾകെയ്്ണി
റ്്ികിച്്ൺഎന്്ിവടങ്്ളില്ള്്വ
ർക്്്സാനികറ്്സറം്ൊസക്ം്
ഉൾകപ്്കടനൽകികൊണ്്്പപ്തി
ലോധപപ്വർത്്നങ്്ളം്ഒര്വ
ശത്്്ശക്്ികപ്്ട്ത്്്ന്്്ണ്്്.
ലോക്്്ഡൗൺ പപ്ഖയ്ാപിച്്
ത്മ്തൽ പപ്തിസന്്ിയിലായ

അനാഥെന്്ിരങ്്ലളയം് അഗ
തിെന്്ിരങ്്ലളയം് കകവിടാ
നം്എംഎൽഎതയാറല്്.ഇത്്
രംസ്്ാപനങ്്ളിലലക്്് അവ
ശയ്ാന്സരണമ്ള്് ഭക്്്യവ
സത്്ക്്ളം്എത്്ിച്്് നൽക്
ന്്്ണ്്്.എസ്സിഎസ്ടിലൊളി
നികൾലകപന്്്ീകരിച്്്വരം്േിവ
സങ്്ളിൽഭക്്്യകിറ്്്കൾവിത
രണം കെയ്്ാന്ള്് തയാകറട്
പ്്ിടാണ.്താല്ക്്്ആശ്പപത്ി
ലകപന്്്ീകരിച്്് ഐസ്ലലഷൻ
വാർഡ്കൾക്ടി പ്ർണസ
ജ്്ീകരണത്്ിലലക്്്എത്്്ന്്
ലോകട300കബഡ്കകളങ്്ിലം്
െണ്്ലത്്ിൽഉറപ്്ാക്്ാൻകഴി
യ്കെന്് പപ്തീക്്യിലാണ്വി.
ഡി.സതീശൻ. ലോക്്്ഡൗണി
ന്ലശഷംനടപ്്ാലക്്ണ്്പപ്വർ
ത്്നങ്്കള സംബന്്ിച്്് എം
എൽഎയ്കട ലനത്തവ്ത്്ിൽ
പപ്ലത്യകലൊഗംലെർന്്്ഇന്്
കലഇത്സംബന്്ിച്്ര്പലരഖ
യം്തയാറാക്്ിയിര്ന്്്.

റവഎഗ്്്ബോൾ

പറവൂർതാലൂകൂ്ൂആശൂപതതൂിയിലെരോഗികൾകൂൂൂംജീവനകൂൂാർ
കൂൂൂംഭകൂൂണംനൽകൂനൂൂതിനായിപൂനർജൂൂനിപദൂൂതിതപൂകാരം
രകരളതൂൂിലെആദയൂലതൂൂകമയൂൂണിറൂൂികിചൂൂൻവി.ഡി.സതീശൻ
എംഎൽഎസനൂൂർശികൂൂൂനൂൂൂ.
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